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 رابطا ی روش اهرم

 “وصف ات نهی مس St کب نت يا یاو

 تیز اس یی نمیدانم گر ج رد
 رم ن تردا شرت یاهم شادن وادم تن خ اب نم سکرشیسا
 باطم اکی اننسکاپ روم اکی روا یکادسب تروع نت فون الا ےس

 ےک eet امت نیکان روسی براق لا 4

 رق ناتا کن رعت کراس ا مور برد
 مان 0 اطم ےک تنسوب ںی سا ںی انکل b ئ1 ای تورم

 یسانابب تمس ابر یاس اش سس کل ر گل راسا

 ی ا ذب رہ بیک
 الام یال کتاب تیرو صد دم کن نسبت سوا 2ھ

 عررش یہی بد دج کس ما ہک فی ییہ ادیپ ترصذن یدمع ییا ام
 اکں زاد سید ہدیرنس لاک اعتاد کس ا چ اک الاس ٹو گرما یی وہ
 ناس کی زوضحد ارس ید غیب نی کم سا نیر برگ

 دوس هری مر ام نان یاستسدرپ یک اے مصر سریع

 دب لربما رزم رو صتاکت سیل گن رسید ایسوس سگ
 بھ 27 راد لسان الخ ای لسا ترش یم ی السا سارت د اوہ

 نام دک ددر سب ساب ناماد نما ترمیم ید
 رب 1 گیل رس تسنسرو را بانے یہ یب اید ی ۱ وزار یک
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 روا SANS ك انار نم نی“ لوٹے سکس دارسناو لدم ید

 کی تن بتا 1 یو کر شتر یم ےہ اسےک ید 1

 ہر ر دابا ں ےک بم = ےس دود تم إ وور ومص شب تاو

 لس مس تسادب گن گد زیرو ار الدا ص ی اہ ےگ ےہ یمن تسر

 نم ےس تاب ناد نیل ب تس وکو ہک د ا زہ سی ےہ ا ےن نریشادس ناس
 E EA ملک
 کا تیم بس اد نادر لی تیلقاس ےک 7
 اوب یھب یک الس دن اپ بس تیر
 گان ص او تازا اروا تار امر طاخ قایق 4 انک کان کک یک

 رہ گن مس یے سالم وتر م ی بعت ۱. دین تتسیذپز لرتنگن تب ٤
 نااتسرنم و یتسصسچح ارم نسخ مازتفان اک ساددا روک متر

 ۱ سلنا نمک
 فوج سن اتا ا دور ب ےسرارا کا ارو 1 رک دونم

 سر سا طدوشوس اج کت رسد اف اروا تس و ترو سا. هم هرس
 ےس لو اد نر سیگار هرم اوج نا لس ےک ا اتن 7 لسا

 تکو رسا ےہ چن ات سرن جاا ای سلو کہ الم
 نالسسں اتم ام ست کن ات وال رسايو ن 42

 برما تشد سا ل بل اسوسور ےہ جارو 7 2 هر نەر برد ا

 رک ےن مک ا عر دہن ل نسر مرعب ےک ل از ےک افن شا
 ےڑل ارپ تالاف ےیل ارو ا۔ اد OS احمر نفس نون صد 1

a a 1رپ نشل تا ساد سل هم  
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 رپ سہ اخد اب بیر قفسه ا بالی ں اہ کن )سبا ×
 ٍ ہے لاو سوو ہت 7

 ای نت تاک ا تر خم کن دت امام نانی خم
 بق برتر تداوم ياد کا
 ایر قے لات اف یدرطرناطاس هه بسه حرطس ا۔ںییریقرگ
 یر ورک کن اطا ےس یو جج ۔یک سر دن ہفت ل ل او تار عا

 رشد ایسنا س ناهار کت یکی یل وج
 ۰و این کت نطس سا نان سیدنی را ترامس یکن روا دکر

 ترک یاسا سروس میر ترد ارپ تابع یار
uلگجں ڑیمگنانضدنہف قر تیر لد داخ ریا ےب  
 2 هو هات تره قسم کنار اونا هوج ات

 رو رک لب واشر 2 هک کہ روک بس کر راس 2 شرم

 اد نقرا سالک اا اشر ا ےس ل ورنا تلہ ےک یک وطن

۰- 
 مست هر حماس پل اح سام او

 داب
 (A یو ےن ا ہاشم ار کویت انت ےس طخررا

 ترمح۔ تب دم یر اش ھنر کی کک
 5 لن ادوا۔ںہ نیر تیشیع کہ اد ےک اتا را طط شپ ےک سلا ی د داش

  .وقگ شکل بشن تام
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 ۳ 071 پار سدا یہ زی ہار عب ےک سا
 کن سم بیت گلکسی کمک ادم
 نادری رفع گریم کاور اچ
 یر 7 اکا ام ان ےل ےک کی اوت ای لو دا ید کا
 ۳ او و ارجن اورد داانا هی لب ےک وزی گناہ ےک قام ےک تی

 و دن کی ددی کوک ادب بیت یر کمر ی عرق
 یاب داف فک سارا کاج گلم کراس

 یب ےس غانو الروم اس عطا -ب نیو سم ےگ

 ملاع بق اش یا خیس یر
 نانا ترنم وفا ازم ہاوس ترٹمعر سالا. وول اد یان ارم

 ںی لب اتے س تیصوصخن یر ناز ب ےس رس هد را ی HES لرو یوا

LS Clروا ےہ فر تن  

 ںیم ںولو ےک وناس کک گہر ن بام اک کھڑی گل ےگ والس تم
 ےک و اتتاپ ل رصد ۔ یک ہوشیار .یر رپ ید

 مچ هار
 اگ سس 2 ایج ونال وزیر ےک ی اکا کی دا ب الم سا

 ین یر اس کس سطر نیو مش سس وب تلخ
 وک الام لاس تر ںیم کل ام نایسیروا ےب ہت ازمند زم تہ
 بسا نر انالرم ترضعرتلا نیش شف خار مک ب

 مدح کش وسد اد کان کن راس گر راقم نی تخ

 ارم ےن ل مال ےک پی رسا سیف الپ ید اس ےک نر نیش
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 لیتر ست روا اسرع ارگ نویی

 ڑٗبل رسد یت جھک” یگ ن1( ستا بلک تسر
 رابتسار ود 2 نار ود کک ھے تیرا اب ےہ تہہ سبک با. کس هتک

 گیم جگر تب مگس یاس س

 رتا "رمو کم فرا عر زمرد اک ساز بت
 تی تون کن دی ارواررچ۔ امت و الخ ےن او سا تستی کس
 یونان لع توش هل a - سوم

 رکا ع تیم سیسدروا  وصرفط الو نیو یر اناوس لنا یم
 سل اش دتیرو رال

 تب رس و ا هور 7 ا ڈے لو ا سا نر ترص

 ۔ ےک لاش نحر الغلا رد ں رج لا عسل سا نو عبا ھو اتقول
 00 ات یک بت “ےن ناروا

 کنيم ا ناسا تودہ لاقرہ

 م٣۱۹۴ ےس ز۵. “روا نا تماس بس
 تشررب لب روا سیره ورج تم اعم تک وضاقت گد سا ٹی

 رک اشر ون 02 تای و ےہ ایش ی سرم
 نا رام ےس ےہ یر اتا جو ارومش سا ۔ ےر کوھ در

 ن نکا وا ات ج نادر ناتا ےن سیب یاس کا اسو الف بز شم

 ۔اورس اشن لک ا

 راز رر 9 ےل رو طوق رہا کر پاپ ےک دادا یارک
 گو ا کن ات یل کپ فن ےس لو وگو کف رگ راد
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 الط یکن ورد لا تاچ یدانآو نو رم کں یھب ۔ےہ
 ےن 7 ےرجرمہیام یلص یب e 1 شقا پند ےس یاس

 گے رم اکاکد ار غدیر 7 قنش اک ئداپ سہ لسلس سا

 نی ناف لب لعل

 زا

 دن ی ارم
 ر1۹۸ ےک



 درک رسم
 ) یار صل قغ ا 7

 نضسیکہی ںیم لیا گلیکسی ۶ سین ناپ
 ے ی ول وج اتو او ید اکیا < لدا تشن

 خر کز سموم شکاف هیت
 باشد دام تره سرکار سا ہال وان
 روم او تہ رہ شیو انس اضم ظا ام تب سر ابی دات

 اب تطارد نو یوگا ایشان رمد ایا
 مک حسر اہل وا ےس بسی ہے ںول ار نگر قلتے سیم
 لت ےس تسروا_ تیمش نا گردد الم ےس تب. ایل
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 لباس دیر“ یں ون سس ےکں وعبد ق ں وزال ےک

 تم در عسل در تاگ سقف

 x ۔ےق گدی ینا : یدانآایع مارک ےہ فدازن رک
 سا جت سم کن س کی یا گچ گا ھا رخ

 سم فا تر ايد ات اس

 د۷ا دیس تز ععردار ار لپا شیزهع

 سرگرم سنگ یکم

 یا. مغز کلا دی کاوی

 بو ات وب قریب گن
 اومترذععردا ی هم ید الو تر یر سر ادیب لو کره

 ترم ادر تم الار کک و ےل راک ک تم ید ل بشم
 نوت یس سد قی د ناتا بتال مشو جاش لس

 وراز را الگ ےس ارھکن | ےہ بس ںیم قم تل راس

 تر هضم 1-01 ئاب

 حا ہا سنہ رت مع

 ٥ قطروطا گلا FAL و لا ا یاسر
 ۔ ںیہ کر سو جیپ یس لە اداسی کوے ےےادف ہد . فن یت

 ۳ E 7ل کرم
 لباس نسیم اُم بر سے خام قر تل
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 ۰ اوہ نانی اہ ا تس یہود لدا دا تمار ترعب شو

 ٤ شو ماد ها ور لاو کل وددت اذ-لومنا

 رپوگہ دیو یر جر رن

 ل س رورو این یک اما 2 4 سو اک دن می

 جن رد و ید رش شکہ سا
 تر دا هو ادعا ےک نر کشی لاک و دک لم ورم

 ۲, فاش و لق ا اا واسوا و 2 یک
 تب ضع یدولو تریش رم سدا ید 7 رش 4

 یدب ولو بعام عشر یم الر تروا یر یف صف الوم

 11 توش تست وا برت ساحو ضو

 ور 0

 و کپ لفت سو او ساز ےک تاغا تر لان

 تب اس هک اھت سما رو رضھہ سا و یگ رم حر
 تس سم ےر غ تم ال تیوب روا هسذپس انک ار یارب یب

 ےس سام ےک رب ن امی کس والد سرا نیک

 نسترن و ںیم ا 2
 ترش ساکت رام ان یر قلات نمرات ملا

 ام اک ےدر اف :رئ اج ےس طض اب ہو روا جب ان: ادسیٹردال صادر نم سس ج
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 یک ودنا بع کل دامن ام؛قدایند ر ددا

 ۔ اگ اَب اب ای تب ب اکیا ما ہئاجاٹ ےس تسب سمٹ جامضر

 تاد افاردا تساس ارو تارا تستر

 نوع کت یش ےراب تقویت ده شا

 ےک نرخ تشکر مے “لات اوت بسم ام تا تسدورم

 تل. نا ےر

 ادا رفع ناب عامی یک ارگ هد کشف 272 تیرا

Eامی اتاپ  
 ت الاس ےس تراب ارد A f سد برس

 ور نت مالا ہر فمر ےس سس ی رنات تلر تر بروم

 رتعگتسالاوس هرایهر ۶ دل م زالو ترم ےس دارا ےک

 ع ں وش مدد ایراد رد داب زا سوق متری داد الخ ۱

 تا نان اس سیف سیا رد بادام 2
 اف متر یاش ت دالا ۳ گر سه

 امدید ما نوين امر ای درر اد

 ل فر بس باک روک ےس تزال یک

 ۳2 سردار غا اکسیر نبا تورم ےس تیت یر شہ

 میک اتے تصور سافت لوم نلمس
 کباب پی اترے سا /م گے تانفاوو باس دا



 ار ا العامر کو رسک ے سیر ردا

 ای دبستانی
 انک مس ES ےس یرراتہاہنابہ۔نالعا

 اد سیلک و لس سانت اچ
 فرار کتو و دن اون ےس ندا نر رک

 1 (م م صتاداوار حس

 نایب سس و یک ییز اتت تمارس ویچ
 کرن و شاپ رب یو قود نر ناست لک
 نو انالرم ترضحرذو سکے مو اھم سم الار یک یم مس المبا

 ید نان لع ضس ان الو ر مروا تیس اد نسیم الو مت یاس

 ںیہ انک ین سی ارس حیا ای اروا یاد س

nس نیلشازخ اں روا سک حجر رسا ید زنا دن ییا  

 ر نسر وز دات ی ا
 تارتخااکس اس اکرا ےرسود ےک بم ظلم اورو یا

 ا رکن ات برن سد تمساح ا

 اا راے ےن تاشتا زا اعا شرک مک

 سر )کات تسکین طیور
 رکی ر د کد افن يا نيم اتم هکر ات



 را

 لای سود مپ ترک ار 5 09در ۳ هتک

 /ی ده | نیرپائروم ان ات ب: ت سار تسد ےک وتی دم

e ESترسم. ۹ عر زف  

 بان تیم ی بساسلر و ۱اا تععردايدنبواب نق

 اب هچ یا سراب رب هستید دا ماظن ی السا

 من

 رس باب سد دلم تا يا تک اتاپ
CS E 

 وا ناتو کب هم | ےب گول ت خوا جب

 مارک الا ےس ی راپ اغا ترک لاذ کهن س الت ب اتاپ
 4 ےس اسا ام وطار تس 001 یر مان هرچه

 شور یس ترس ین یر سنا
 وز همه ست یس رس الم چال سوار سک اتا و

 ہال ہنر ما یم



 ولو فا نان وصم
Jیز تر رات ارن الو ترم  (Uu 

 رد. کا تگ دیش گیر کج تفت
 رسد کلر یخ ارد هتک ات
 ردد ج کن اردا اسکن مع لس کل تستر

 انا مش اشرافی سیف ستاری اس

 مي کن اتم نسل برا
 ید اب و فےس تما اد تر یق عو بیت تم سی قت
 کر نہ لو ران ےس ریس یس شہ ےتامس ےک وک فنا یک یل 1

 تیغ دسر تارق یوسو نوار یں

 ع ںی چہ ےل اعا ہد ر وا ب ےس چپ

 7 اد لام هربر طی تست
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 ےس هو تی رب یر ارش کندی
 ۱ رک تمل صوا ات رن تیر و بل مسن |لسپجح

 مپ ےک ی اس ارور ےک رب ذی تیتر
 ودنا فلاتر عل یسک ر الع ی تقوس ارتا باب ابگ
 مر الت سس کک ر ا سک ت و شوا بہتے
 الدراز ف لار تر ےل ں واط یدال کت مک
 مکی ایپ اڑبانرجتایب× ولع دنا ن رتی ید نر قا اب ولم

 اک ددا بلا تا الطب تقاطع تسامورر وا تاک

 لک: تالا قلع تولو تولعس ا 1 ر ےگ داال

 ی لیست رایفر را ساسی رگ جا
 سیم ےن رکی سر پہ اوہ وسا ذا شمارو صخب ما

 سل هو مری کتاب یمالسا ناسا ابا
 ارج دپ اطلس یو لب اع

 هرم اهلی سو بس کارد تردد
 در کوک را لاب ےک گا ا

 امت ےس ارش ور ارا ےس رک رم سو

 راس و 0 2

 نسخ ان یم ل تاک مال یا اسمی کرک
 رفت [ابرڑیرسر راہ ب تربت ہر تک



۵ 

 ےک ےن ند ستی ظن قد هود

 نا: ارن الا امن اد کام 7 اشار ستر ں یر اقلر وا

 اک اش ےہ تبش تام نیس فر
 ۱ دس ےس اب ہراشا ےن وترم لا! ہ الخ

7 0 

 کت نئ سی منو
 ریس سج ترقوه یا

 لںیرساں وسر ریل رع تای کز بوک

 لاش کل با افتوروہلنْغ رہ کف تنط..ے نوزآوپت

 نو بسا بسا ملت لیلا کز در اصن کس ب

 دلا یب دو اا سس اردا یر حرف یاس ک
 ۳ ر ےرا ۰

 تم رو ےس یخ کور وم تراز درت ارل ب اع کی سی

 لن امن ی سادات شی عید نو
 یاس روس سد ب بسی اس اب

 شی لر ددر نسر چل ری ترم. گن عا را
 1 ۲ رپ

 ما حرشگن ونوس زر سس

 7 7 ای سا ےس او ہر یت ےس ےک یک ا ناور دا ید اش ں اھ س ہانی

 دعسادا 7 اہہ ےس ںرمتکسےے تره سیکل کے 2ک

 الا یمیسصساردا۔ایدر گضعب سارک کد آے س وھی لع اڑ یف ایم



٢ 

 رن ر لیہ 7 ست کوبی ین کار گي داب ندا

 sl) یکایک د اینپ باس کت اداسی الس سالک کروم
 7 نانسی رها ایذا كر ودعرواء ار2 ا۷ی وارڈ

 یا کوت الغ ےہ اط ہی تسر م ۰ رکا یک ۱

 2 یہ ای ٰافز بار اما گام تزمم حال خس ایل

 اا رج رخ یافتن ترس یم یت 72
 ثانی ایل سرد رم + و رب )یشع الو وا

 سو وج ایل صعاب ا ےن نادم

 راسل ےس عو یکی ت لر اتت ید

 دا زر ترس روا اسب يک

 را اد شی سام ستم

 درگ ار تم ۳ اورم یک داماش ناتان اےس

 رز کو زو تماشا با

 پن اتسارئبیرا لت ا الےس نے کرس کس یت سز اج یم ووتر وا

 الی 2

 ۔ کرہ نوا ا کدو ےس ہم یسک سس ای ایگ

 واسه کس ا

 e اطر ب ترکوں روش[ لو نا کس
 رر 2ور عا نین ارع یرنببر تر الو اک
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 جک بلوز رد ار صلی یار ایت رگ کر بز
 تشاد 7 ونقش منبر کل اس اتنی سرا

 ےک ر تادا ت ایسی یکے تاعا ی رعب کس را انک

 سا کرا یو ںیرفنور اتا
 ۱ ۔ےہر

 و الجروم ان ےک ن اڑ کو تسع سایت بہنا حرص

 مس 7 تولد اد رک مش ءاشروف اا۷ وتش ایروا

 رضی ریما مس بیس الوم دنیولو مو ادا و مسن ع مار

 ای یے ترضع رد ین لورو ادو, مواد لس

 سر شد اکا ادا ںمانراکی ماسک وید الخ ایان کس یم
 کیا کد نبدا رال لاعب ےس ان لیکو تشیفهدز سیتی پ

 7 اردا یب 4ص ناطے رپ رساني گر کت

 یم فش مم اذا اتارا تیس ددوی تی بد ب

 ا تار دا صلیبی کد
 , یی اسروا ں شرب AL نادا

 هربا ےک دسر سیف تسریع
 ور لس کس ں رنا باسر سار رجب ےس ہر نمش ہہر ئ سم اپت ےک د

 تز یاس سما۔ انت ناکہ ککس ای ترک ا تار

 ا لس ےک فاکس تر ناف اہل اک شا 1ون ا ییا ی اھ
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 ۔ ےس ید هدف بید نی کم اف کی و دریک

 تلل ہمہ لس ےک صیاد رام او لول تست

yyبیگی دا او  

 رب تب آب سلاینکت ساب السا اس"
 یر رفاک نره ات ياد ال اپ بک

 ( ٣۳۔ص تہ الا ر

 2 سال دروان لد کیوان ترم
 re) ہمراہ الرمس اد نوکر ےس ں وک اینا سا شیدا یار 1

 کد اتش و ان ترم ر لاک ۹ ۳م ب

 باشت لو ایا نام یر مس نل
 عزم لا ت ریل آترزس ف ےس م لاا

 و میر رک ۰ دو يا ۹
 نی ترس کن ا روا تکه تب

 : یئایکرلاطم

 طا سا ےر رت کوہ یم ںی نسب
 از ترص کتش سا کی نر اطما۷کل لتس یو ےک دام
 9۳م فیس جنون میکس

 هاو ساب مکس بشی سلام
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 و ج ف تیوعل و سرکہ کیس اھت ار ید ذ ٹردک
 روا یا سرش اسیر اد رب ایل ک

 ۔اوہ سل هد آي تور و سم من لوس

 روا لا نے ناکہ فا ارو تس کک یو ناتار مم ںی ج

 سگی راکت عع
 سل ابن اشکال تلف ون ترسم سا

 لاړ یال ن کبر ور هکر ون تنیس ایم
 نا صا تم الع ےل تک ر ای اک ہلا یک رر

 روید ان هانا یت رقیب یفم انار وفات ی رہا نلوم

 کا جا سای یر عوف ب کافرو چ یون اتن تز معان رک
 ںیم زس اج الاس ےک ابوس یال 0( اس ون یز

 رنو اود شتر ایت یکی دویدن اپ نس یک و

 اذ رم یدنافنل یادو سیہ اوم بش
 تازه و طور مادی ورد یوم نل اش

 اچانک یون اتت تعصر انجیر نٹ سیف عفو سا ۔ےق بارش
 تن تومور 0

 ۔ اسرع 1 اس یتیم ام اکی نام

 الم یالص الف ےن وف اورا ارتا اتت تل مر
 رک باکو طخ یابی دا ےک تسر ترم الط ا طن رولز یس



۷٣ 

 طا اک یو ناتا تع یا مر ید اہ کک نوا ترعح

 ۔ ےہ طو غم تان اکے ک ناں د ا ال ناف

 هک راے یر انک ترطع فو اوم ےک رتاج یر سدد
 س رکا یاس کک تصاضو یکت قوم ےک سن رس اتم

rdیس انالوغرور ضر اظ اتال وم یدال  

 ےک ییا ی وب قلعه هل کام قت
 یراق تنیس اب اوہ بات سم سنا وا سی سے
 ع کیر انجم یھ بیت ےۓئسر ٹروورکرادریم 2 ےن

 گرہ بقر کی یک ی ولرو ہزارہ باد ئ تصف یواز اوریا
 ین سیری دان تسریع
 یو ہلاواارچ اوہ اش را۵ ںیم سک

 رش یونان نر ےہ رہا سک اہ سا سد ہو کل
 ٹرک ح الس ایل اردا مفاد نیا گر
 م میس با رز ۶ کر ےک

 یون تالار عرعر وی تد الوم ےک لع ی
 کہ ۔ یت رف تیا دد یتا کک ارس یر وط یاد نا ےک
 س نم نیلی تم ںدیراز رو ارم ترک ں رکا ل ےک یر ان ترم

 تر بستم یگانه
 تباوور ایلن اتسآ یلاطسىوا اب محرک ورم
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 ن ملل تومور اس خشت تسیضرصع[ ۰

 "طلا لر یر است مارس رندر حضر ذم

 ام مسی موم ناصر
 ام یار یدو داشان یوسی یر طا اتوم منا

 ےس E DAL رات

 ج س ہک رکات دعس ایم اک کنش سا ےک ییا تال
 ۔ایل رفع ہدایت بس لات کم ب997 ۷

 بزار ضرر چو کرانه توس
 ادا 1 3 گن ات رس یب ژ ےک برج لا

 ای کت رص نا ےس لاش ین ادد ایکو ماظماکراد کرانا فیر رہ
 zd ان گت دالرو مرہ لغات ار وخ تار اکل سج یا سرو ا ہل

 مرر ناش یی نادتس شر سس یک اب ےس
 ین رگ را سون مطمصطاارسما ام

 تن« تراس اما م ڈیز فلو ٹ ماسی وادوس
 تلاوت یز اموک یل ست اح کت زس ناگ ی
 زم اقم لخت بارارفم تفس رک ام اکی ای ےہ



۲۲ 

 یک اک کود کپ حل یتا ںی سد سد
 کس گول نا تشنہ رت اہ رو ا ۔اھتب تاغ الدر کک اوز

 هنود اکر سکن اتاپ هب تردا وردا تری ناز
 ۳ سم ےک لن درج یکن رو ےل تن کرک

 ی ذر کیس
 لاب اہ ارس

 ارم عن ٤



۳۳ 

 اھ :
  تر ص7

 عیسی درد امور یکی نیرو والو
 هی نرمنج ےک ادم باتو ب افا دراز ےک ل کد س سج

 ید ماجا تادف لتا ںی والرب یاب سدا نیب یی نیت
SNLلا سوری تاج مو ار  

 ںی بنا ے سدہ rik وج اس ایسوس ےک ب نامل ےس ی

 نانا یم یی ےس ںوہنا ںیہ لرو دک ا ات بس لک ام
 . سنگر ون ارت یا لدداش

(ra 4رشا داع یبا تمعن الا ن ید انآ کد  

 ترش و السالا دیک وناس اض فا تردمح رب ولت

 4 هرس هدر لر شناور پر
 3 سا ۳ | راج ضرر الع

 ر لم تاس یال
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 4 ۱ .یارف شرر ارض مفسر ا نا

 2ی یک
 یز" اض فام ترافل ہد ای فدا کا دا

 ۰ یوا ادا ناسا رنو در بکا رپ اطر ناب اب

E 
 تسو متر رک م ےک رس کما الطسا زس

 رب ستساپم یا "اپ 1۹0/6 ےس 1۸۵ ٤ ردا ارم

 نرم تری شست فاضل وڈاسیوا ےہر رش
 لکسوس هک ظفر نت نیس

 کا نارا / شمس مايل کن اتتسانفار

 راک کن تیتر کیس
 ی الساد اے واز کیان تورم ہں ارو ہک

 یارک س اداری الوم را ل ی د نیس
 شب سال مش او زیر ورا. ان اتاقی ارضسا
 سبیل ایک اگ ےس بک وا سکس تال ےس شا ررلاروا

 کنون گيري خروس نبض
 با وزن زرد را امنئاکں کٹ صاب کی لاس



 0 ہل تا

 را لماع ب تفرد اک 271 را خا

 گرما هراس ٹی یو ایکن رگ اد ےک نور
 س تفرغ یک پاران ات سرن متل وہ ار لی آب جیک
 ایگ لاتا کپ آرم ادو ردا سم

 بکر رد گم در شو لب عت شرم نرم

 ۔ نگہ تسعن ساید يا تکی ات شیک
 بهزاد ریشه دان انس شرور

 اردد ہوروا۔ںیش وہ ی یه تساس نریم لایت لک

 اک سبب تت اھت د نام سے رسد تایم
 4 ےس ددر را اصر نب م ا۷ت دابتیکں وفا اس ایکن اسکیم

 اترين یش ےس سنا يا کت دین سی

 ماعا کود رداد یو مازاد ٹیک یک و

 بک بو واز ی رک
 کود ےک / امن 2 تکی بسر ادنزف یا ای

 تا ےس فارم ےن درا کہ ید نہاد ن سترو الوم اتاد نت یب

 کیک س ےس رمو دادا اراسان 2 دارا یارک ددو

 0 یی سکے یخ مے ور کد ایت ارزی

 ابر رس عیسی ورد سه



 مس سہ

۷ 

| 
 از ادوخ ہت کت سلب ما تفت کا ارم اسم یکم ے
 ۱ ۔ سیامک سرد رام ینا شا توتا ۷ں دد اشرما

 س زمان هدر کر اوم زنم ما

 او بس یکتا تست کیپ کا ےس روب فسادا
 هرس 1 ےہ رر ل یف رسارد اتش تان رد زا تشک

 ۔ لزاوع بوکس سد بهم يا ناب کن عت
 ےن ترشرما ےک ےہ اے اک 27 ور گے رب لوا

 رگگسدرد ےل ےک انتساب کب ایل نتٹس ےک ترد بق یکں وطخ ئاخزک

 وت تیام ات قفس نان

 دکار لو ی اوا 11 لر اکو نم ہن وید ال ڈین

 لس ات ندرت یر شفا رقت
 قاب نبش کب بب کد 07

 ابو امت نه ںی ترا بریک فیشن تن

 رنا رد ٹاپ ول یکں وبلر گم قلوبا ںی تیب یہ ترم تادا
 ھا ینا الخ ہوروا فن ریا رب سنی یون

 سنا ل یخ حر ی هرس ام ی م

 لی قو سم عزت اف کر ریش
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 اف یتا اس نرگس یر
 اب نیر ما اد ناف نا تدای یس ایں راکول ارب

 ین ییئا ےس تسارع سیف رک گیتس نهی رش

 و رس ی
 ےب ےک س ایسی ام ی یدک ادا ک مات ن اتساپ

 رپ تذیلانا لک است ین احکپ نرمی م اسال
 گی اتکا قع تیک ابا ےس تی سوو

 لا اردو ا تستی اتر نورد اردا رار نات یاسا

 ےہ راکش اردا ۔ ےس ےس امت ک تیشہ ئی دا وب الا ظالم

 تک نیا ورقن ام کہف یو تے ایڑر تم پس
 نیک یہ ن art وا سنا يا سا شک

 اس IA لاو رک 5 بل

 ترین مس بومی کس اما بل تشاان
 ۰ ںی راش ب ےس ے روات فلک تر ۱

 هاب ANS ر هوم اکرم نرگس تاب

 یک ول ہود گل الا هساتل جوک بس انوز اے سرالہپ تسشم

 ترس ایر ترور تنم ۱

 مر مر )جم ترس السال غم یا

 مرص ۶ یر ولد بمص اص عشر ی الرموش اتاپ مم ېر برا
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 7 زن رش الروتر نصت السما ب نیوی مرا س الار تشم
 لعن اک بکا سدان اروا ترنم صملا ثر رغ ر وشر اہ دعا

 بسط ی را ارم ترض الس شو بس کہ مش

 ےک ی ام تصور بز ےک بکس تر بسر نی رولصلام اش تر اف
 21 تی اک انن شوا تزرع ن اردا
 ا ن نام 21-2 انسان شاهد تر یک کی
 را f فر نارد شم انتم کاکا روف ی اسمو ر اوشو
 لب یاس نیم تزطیرس در رسا نمناک
 رتب ودرب یل کلک ات رو ےلورہ لوں ہت 2

 رگ می اتسمکاق یل: ہصح یک ہن اتا بیت

 ےک ےک ہر تود یم یاد لم شنود د کر اتاپ

 ره یکی رم ام ا2ت ایذج ین و اتے نج جب امر دا
 اد یب گناکتینلطرراروش دس ا ںیم تسابس ین امہ ا ے اج ا

 ترس کر نوید هادی ایام. تان ورم کنم سم اس یوم
 دلی دبی سس تل رشات الہ تمار گا
 یگ رفتی از هر نورد تير ی السا
 ادب الی االوردا 1 مدیریتی لر مته سس
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 يا
 ےس اس تک مالس یل رخ کرکے بات اچ ولیج
 ۔ رام ےک یار وما ۔ ار اک طو تاب مک یر

 ۔ںوہ نام یتا یر شدہ اب ار ان ات ,
 بیت ون ےس اپ رک سش کس رک ناس
 7 ؛ اوور ل ضا حد ہصقتم

 نر ےس ئر اتار کر ےک ےس ایہ ایوب ا

 رس یر ری
 ابا او بله سان رک یکم

 سالن یگ 2 کس گل ین هو یم ےل تالاسچردا

 انی ٹیپ بیر ست لی
 لبه دوبار شطاسرجرا.شاپرادنید گام لپ

 لوبیا ی کش سقف کر وگو ماتم
 اف یک سهام سرا

 رد بس حضرت انتی
 سر تم مرا ام ۱

 حیائی ای سیما اک
nریڈ صر نار ۹ کد وطرد ردد ی  



۳1: 

 نالو سرو | یر تیلو بص ارق عو فنم ادریس. انھی نو تمہ

 شک بیو تسایصح فار ان تلاش یسک نام جیش

 عین سای مسی ا تما یکن اتں یہ جم دب
 ات راپ نسوز ی بس علم ریس
 : ےت ےت ایڈ کاوش

 9 ملع ا تہ سینا ےک کیک مم

 الماس سر سد رو تار سل
 و ۔اگرہ یاب اہک ارتے اج اھل ییتذ) سردقذ لم اک

 دنیولو مولدلاراد تر مرم یوا انکل ئیررشہاا ال تال

 ۹ گ3

 ؟ںیہ
 ملا تل نهنگ ملا اکو
 "یو اکی مالا وپ 72 ںی ۱ تک سنگ

 مقصر میلاد اودعإ ےک تموم تا یک
 دوا روم اد از ےس بس ما تک تر! شم مال مش

 فن توس نور بک ےک ت یم کل امف
 خس کمو اسآںم ںونودنسوکس هات

 سوط یس یسک کر یف انج ئر ا اف تل رو
 تس اسر وا مزز ماسال ند ارت 2 ےہ

 ةر مرت کس کی رہ کن الس کدہ ت قر لمد



۳۱ 

 سیو میلی تست سگ شب
 السا سیم دم انس طب ےس بس کر

 دن کرک گیل وک ل ں مسل ورییوممدںییزفناکیک
 یر اما و بیر ۶ م اس ایا ت سرت

 شفنا نس اختر  یتکت ع اہ ل ادن اط وی سک

 تب کیٹ سج او تدار ص طن ںی کرم

 یک یی ملی ام منش سینک
 تا لوس السد ال تستر الرمد شرفنا

 گير
 لصاع ایماکہ ابےبروا ایکو رود خس ےس ڈی ذل سدو بو

 کل دد ناکا اا ارم ورم منیسالعار سی
 اب کت زعم السا ےس تک نی کب ےس یہ ابا نرم کی روا

 روت سل اتلاف ر میا انجام ذ ان اکت یش ی لس روا

 ےس اةيص تم اد راف ےس یک یک اب سکا ےک یا اس

 گلم تسد ےہ یکی تست رس نشو

 ترس فو ٹر ےس ادرس ایڑرف ےس

 تگ ایر سو
 هود تسر ر ئپ کل اسرار رر ہت ےک

 دوخ کوچ ل وبشر اتتاپ کر سلام گیرم نم مس



۳۲ 

 رو بشی. ےک تاد مورس الو مرے بر سم

 ہرا نٹیروگبرلقےکں ونابسم ےل سینا عر 4 تاب بر
 ۔ ےس ر ےک اراک ساک 21

 اک سم 7 تراز کے لو ایما مشغلہ

 نم ص هال مت هک الا
 نیس وششراروا اس بما یر لا مال وا

 ل 1 نیما سده ںیم تم اما ن تاپ ےن رازکےک ٹہلصضا

 ال ا بن 7 ۷ٹ ہلصضوا 7 تمامش دمے رر اس

 ٹل یل ۱ [الوضما ی ١ص "ارش ناو ولد راک لات درب

 ل هرب ای ےک نہر لو مولا اد فت ارم روا انک اکی اس

 اش سا تک يا
 پل ہل رگ شوت کز ام
 ناو سم اشنا مسکن ان تار
 ےس زہرا برد م ناتلسا : ےس یر

 یت سس ںیم تی مي
 7-7 بلا ترس زر وا نشر کسب
 ےک اعلا ےس رخ ےل رک ت رامات نر

 یی پس کلم
 ےس ہی ید سک یس ب ت قید ایک و ییا سس ںی



۳۳ 

 مسلط مال نا بال مارو

 سار حام عن شاو ترن اتاپ تای فروا نادم رخ

 > ناسآں ادن یاب فیس ذره ترس
 لاک یز از کک یر گت طے روح نا ییا ین یم یت ۱

 قتل اینا قم تیکه دو اگ
 ۱ ورکر لب دانی دورو ںی

 LS SL کن عہ ماس
 تی طر عو گر بل یر مکن اع ی مڈل تی کو ہود رگ
 هستم نایت £ دل ساڈلو رم
 مع مال "عن اوم ندم حافظ لو / رس رف

 ساز ئاطریم یرامن اد دوم. . ینا یر بش انڈلومب اف ب یہی راخم
 ماش انار ید ایلب يا روی یچس نام

 - "ی درتنایلیس هی الع یب سلماس ہار ازل یر و
 ئ راشه لاری خم رصرت کرد الر یر م تدار یر اتال وم

 رم راں ید ںی یر نکال ی دلاتا مس یتفم
 رم يا هیچ بسیلنتم لوس انتی اض اا الوم رھا رص

1 
 7 آں دوو لرسن دلپےدہہ سا



۳۲ 

 هد کز اف سامان تنسیم ےک غ 1

 میم 7 اس إصاطرادر ےس لیک ازار وسا ر ید اهرب دج یا

 ی مس الع یر کرو یم لس هدر ین تو مر 99۰

 ال ۱۹۵ ۱ ېر کم اا تاد ی السا یا حش یوا

 . سان سر ایک ل یوا تک
 ےک ٹر وو ےس مرش رک پت نٹ 9۵۳

 ے تورم اکر یک کدو تسوون راو ار

 تر و تی سط یر ور
 7 یگ ےک رش سلف یھ رانا ارم ن ارد اکسیر :

 دیس
 زنیم



۳۵ 

 م ئے

 مرار ولات مار
 هیوا تس اشا نی تکو لطول ات اد کد ید ہلا

 س تالاع ہدنکش نین ےۓم هدر ی و اپ

 ںیم ند تما لاس وذ حر یم ےہ یکی ا اد یکم
 تاضا تسدد ہں لاس یک اب علا علی ااو ت ازتخا

 ` ےیل

 کید او رپ الت یابی یا نانتس پیف
 یم سک تلر کاکو کار شاو د اھت تاس ےک کہ رکعت بک
 سیما ۱ ویکی وناس 7 وحد )ہو و تال اخ

 دعا الو ترنم ا ا هد ا راتاو 2 س

 پک و و2روا۔ 2 ی و امتی تش Jy ترضعت مالک ے رسیدہ



۳۴ 

 ےئل ےک کر سار 7 اردا ا تشاور نال 4

 ماع مادی ماعلا ادرے مک ی اتع ی یکی اد
 تگ مکس بو ماد کلی قلع ا
 میا ی ام پس الف کس لات شا لوم
 رتب ادفع هتک نوک اا روات یا ال الا لم یک

 1 بسام یکن اتتاپ رم دے کسر ما لسالا جی
 ۱ دسر رد ست کرک

 الط تعصر ایات کیہ ٹر ارت لو ےس بسا
 ر الع ترد ج ےس اف یر اہ تناسب 0 7 7 4 نخ

 وک تہی یم یاس ڈنر ناکام زی گامی ی ملا
 نم یا کس مپ اد اس ارو پارت و

 ساير دم نالو ںی ر لے ںںر ]گپ هند

 سنا کی نسب مس اب بها
 اکسیر مروا مراسم انتی شمار دای ناب

 نان تمام تر افتر رو ی

 دعربو ےہ اب ےک نانسی ق الخ جارت ےل د ںی عیال کک
 هرس اعل وید بف تیاری اناا پلٹ ب

 تست جت یکن اتسکاپ یہ ن اشم الع ترم تس ند قلع
 روتر ضع. یر نیو بصاص عرف ی ی لوت لپ ما



 ۳ح

 رمح ی دنا ییس ااو عح. یر ا نک نار نک
 بم اهم, شری را الو ات السسالا گکردا بکاص یک ا انالوم

 برسد کی السد دار

 ۱ ۔ے ی اک حا اودھ

 متد ترس اس گوزل
 ترس. لی گن سقف.

 قفس تنیس رصد تل ۱
 رس تل سرکار بگی راز الو درو | کس با حرم یف لوس

 ہو لم نا ےل ایف ی ید قیس الوم ترق سراب

 )این بروس دو ناک اردا ی اطلس تر گو معاد

2 

 دنب لو نر تالاف گن ات گه نوسان نت
 راک اف رییس تیک تکنیک
 حرج کچ اسار بک اش کربن آلا اما کر کا

 هوس ر وراس اک دنیا ترضع یتیم

 لگ تسدد ناب ترتد الست ل اینا اق نیر شا ی
 کاب کا ےک رد براغ ب اتن تک ںی کد
 ء مس ا ددا وراپ ار ہک کہ تی ی دہ ندرت یر
 تی نگه ا ڈی فج کت برسر رئو ی دورت اس



 | شا

 لامار ےنر مک [ردوقفبل 2 رکا وا یگ ےک ٹا ا اکن ا

 - گود آه نوش اوت کن یک بلک داری
 تزعم ت جد سم ےن رکن واسم بازار

 ںیہ اک الع ںیہ تما مالمان یو اتت مال یا

 "لم تنععکں نان سلا ےھت ےک اتا
 م الع ترم ام ی سلفو تش اد ا یر یل اخ اک

 دیر اب لوس گیس تیم
 کن اے تدریس اساس قسم سالم

 ائ اوہ ں ہت یے ےک سیا یری تاید
 باب تققو یز بیت یک وگولے ڈٹ یا

 دک ربل ردم لسا رمو تتت یی کس رنک ںی تکی
 ریع ععس حسرت اس برسید یا 1 م

 کرک بنات اس محور
 لاما ےل ی اح اتتاپ ی تس اش یک انب امد یم انضآ

 تنه تلف گیتس که قاب تعساس کت اب ہی
 تزعع سس تمامی اتا نا ری ار السا گم زلوم

 هتک سہ رک وک و شرا کر اقر ےک نادان یخ
 ےک العلب ںیہن یہی ےس تارتا یس ایسے تس ا الو ایا
 ا تیر ےک نفاق گولرب وکس بس شب زدنا فات الف



۳۹ 

 تالار کلاس
 رضا سنا باکس تسلیم
 نیر رب تکاب یں مب چل ضا ت ادنی د باہ ےل ر
 ۔ ید مارست تاند کما سارون گیر یف س

 ےس نانی سید الدین اتم رت سرت ماا
 لنشپدیہجٰادخلر بہر ۓلدباگں یت ھ لس ےکپپآ
 ےہ

 ںی فلو باکس ا یرانتبب اص و ا فام انا تیز

 ایس یل مر ماتم نوه تر ارگ ناب لب ندرت کج

 ہرنرزوکتادخ کرا سا ےن وہ نا یہا بام یم ا۔ںیہ یب
 ی کندو تمبر. شی کک
 ےن یم عفان کر تماشا یک

 + یا
 ط ۰

 نو رم ریگرلغ
۷ 



 ۰ 2 یک

 زرد
 روہارہ باش بیتا رسا

 ردا یوا ٹدرشرا فا ترضح شراب ےس باور نوش بارش ا و اش و و ہواکں والسنٹوا۔اوہرادوضر لا: انس م۶ تگ

 بي سرم اس ںی
 گردو و هاش ترذعصوب ید دج یاس ماد لن رر لس ا

 انا ابو اودا تق تار ترک ڈک

 ٠ راهش پشم ازم مش رم لا
 ره امر وان ایریا الو تر یک وانشر ادارا کام تر
 نسوق خر لس یی یر ۳9 2 ۳ 1 44
 لرم اسد کی رسا الا کل ریا کن ادا عام



۰. 

 كن رگ تلف سرم ودر واتس دود یاس ار نادا 0 م

 , آی یر ما دز لاو مس نو

 ٠ تیوذرش/ت ارم نل اله
 ےک لین ںی سل سر ایر یت
 یر رکن ابر اوک لوس اچ ےن ایروار تمیم ںوہ نیعاسا

 نسب تیمش اکو
 ںیم میک ادا اھت ہہر یک
 نر ریا سک دراج تا کہ دکلی سا ےک ام ماگ

 ےل کے رہبر وشراب اوت سادا ےاتب ب ایمر ک یک زا کک

 رکن ۱۹۳۵ روا اف توس ی یو ضو

 مر 0 سیلی نب ولو الی امانت کنم

 مط ماسال سار ق افتر دایک بلک م ایت م لسا تی
 سا کت # تربت رس طیب بس سینی.
 نی ترا پدر سندی مات
 تم ی وسیع کم السلام نم لیس اسد
 وصف اتسکاپ بوم با گم السا, تی یل دیس
 یل عم گار ار دان اوز سج ار صتس/ک وسواس سم

 میسر ای یش هیات
 گے اج زرد یبلّارصقمهر تبسآل دود لوس ےہ



rr 

 7 ازم راک اید ییا إس ت شکر تب
 ماف تپ کام یف س تس ھو یکے سوم دالدا یو تدم کری اوج ےگ

 اتار راسی ر نات ویک یی کیں رہ دا تیپ ١
 ار ب تشات رکھی ب یدک تدا کورت ا
 م٤ دا ےس توم ششم لوک

 دنبال تختی لا کم اا یم جس کوم ںی رت

 ا کم اغوا ناجا تا شم یوبل نت
 انیس ۷ سک تست کر السال شرا ےک مت ورع

 1 تیام بلد اکر صا اد رارقں یر ۱۹۹سے ک

 , ای لدو کک ایی یہا کرا اہل
 | نیا کم السا الع تیب یارو ی قہ اد و« داد

 کین گفتمان | روا یت اد عش غم اومد

 0 ا ا کاک ںیم ۵ار مدرک وتوو وتن

 | سوق صدق سکس اس جا سیم
 گم بو کت سرہ
 ۱ ی

1 
 ۲ فن و یک ۲ رم هیت میس تک

 : 2۱۹۵ ۴۷رو ۹ م۹ ےس تشیع یکن ار درول ن اس ی السا هد



 را

 ربات و بیت تارافس ی السا بل ص یر 7⁄4

 بحس یک راوی دا یک لا ی رفبگکیررضتس کم ضراد دا راز

 اتار پب لس کرادی ل ترو یر س نا ء۶۳

 يوقد ریه تنیس 0 - 07 “- 

 1 میر ل انبار کی اسا 070 العرب اک رخ

 4 را تاش ردت کا ین بیر یوم

 یبا 7 ییا مش ےن تا - 0 یمن ا

 مان خام تاوان یک و ہہ ےن قع راگ | بسارضع

 ا الرمر وا ۔ ںی ےس e 7 ES السا

 رب تے بام I یراعن۷بحاع ار امرت

 ںیضرسںیں یل کشک ای اساس یرنتی مپ

 . یا و اس انا کمر اتم مع ها

 2ل تار رای دارم شام ری

 روا حا وسو تالاح ےک ر ضر وید ال اکا ےن ںہیں یوارف تی انزڑیخ

 4 هردو ایل و مے رک تنور

 ۔ےرانش بو حر وا جوتوں ئاخ
 ہلا رانی اتد ترس ۃہیرع ےس سااف لٹ ا ےن اتا ۱

 دس اروا۔ ےہ ام در زیر وس

 یک رت بات یو اش تایلند همی



f 

 ہہ ار ار امھت ا ےڑٹم رح ج ےس علامہ ان ایکن امر وو الا

 ر یل چادف ید نیرو ال شمیم طط کم نانا ست
 تر ئ7

 ۔ ےس رل ومت A ا تک یسک 2

 ی ادا اذا ین اوراس ڈیز مل شا
»1 1 
 ںی کر ین اتت ر امم ںی لص كیا شا

 ب کر یں اسا کت شر کک

 یارک وار
 فن یلص ےک کا اوم ٹین

 ا قر ما 4

 رک لرد بسم ںیم نیل انس اتم یس نو

 مت ھی مالا تلی کار م ت امت ادر ا ےس ناز

 لت عاشار باک بات زرط اےس ایا فن سااڈر نیلسش

 ۔ * یش ٹی ای اطلس _ےہ وو تیز بات



fo: 

7276 
 را ۱

 زاھفکہ

 یم اون تل ات
 تادغ بولو الف ۱
 دنور نرس ےس ایزداشوشایماش ۱

 و و و
 6م اور رومی یاس ددوچ ےس ان ریس
 تحت ین ا. ںی کو + ت ادر فردا ارت ت دارای ںیم

f ۳ 7فهیم شدم انس گرا لک مم £  
 رگ اسارت نسیم

 Q ہو ےہ ہوس ا



٩ 

 ںیت ی دس یم سام پس ذا. اض ےک
 یھ رس لک سا شارو د نرس کم اسا ںیہ رات

 ہد ےہ ناتن کے رےہ ب سک شورا یو تودو را
 - دی سای السا ابی کس کد کد یب

 ا رقت خ ںرنپس نو اشر اہے ےس ات نیم

 0 سان لیلا ببیند یونس سالاد

 ی ل ساپ شل اذ تسر دنوم ن اتسم عب
 نیو کن رز ترا

 ۱ گیس

 | ریست ی راد ترشا ل د هاش ترمز وشب یار درد اگر
 ۱ لس اردا یک ادا ر قر هور کل دز ےک ر ریس یر

 یورضم اسارت نشد اسم

 د شدا ایک تہ چی مل وس اکے تند ےن فکر یکایک رب مع
 ا راک رس تسدد وا دراو كس تشع

 ہا ر0 .ی. ۳

 اد عمار تقی
 ۱ 1 ا ران اع تروس را سار س لد هاش ترضع

 نو نانا ین ناضن سوا قرض یم یالخا قام ےک حت
 کی داہا کشی وہا. تاک ان ان الداعررایلاش کا

 | م ںی شرا لت یکه ایران کیر هس بل
۱ 4 



۱ 
۱ 
 ا

1 
1 

۱ 

۱ 

۱ 
 ا

۱ 
۱ 

Cé 

 سم را اسس ل تایم گری اروا درملو فلا
 ےس

 کی دسر را ی م کنار کس زم
 کښ رھ اس نا افسوس گیج دودلا لس بانو تر ےک

 هاشردابب هاشدا یر فک ار اغ لغم یار ادب وادس ماها

 اکابر لدو ر
 ر خوردا ادارا ار اراش تسدنبولپ رس ےک ی ر ازال وصی

 گا سیب سر ۳۷ ریش ےک سال تاج یا یک رک ۱

 نا اس کرک و کی ناسا طی یمن هی

 ےل کردن ید بج ۳90 هر گرا

 ۱ ڈی ارب ےہ
 لول ترش دارمان ردح

 عرض هر هیدن رسا ید ت1

 تھ" پ0 7 مای دن یک الصا

 دنہ ودیق لس یرازآل ومعحےک ی دنبولر ن سنز جم انلو دلا ضس
 یکتا تینا سیلک لب کند یک سم یگ

 تر یش نسر لک ادر رع: ددر مان ویت ےس انار ہہم

 ر ف ید انب اشر شار اطعب یس ہالی رورو ا یر ہہ )لئم الوم

 نا نت فلات تان رسید بیر

 ترض “یر ویزا سیا لإخزلومترففعد دالعےکک نا۔ںینلپ پن یک



r 

 ایروان ترشی توش مع تر طع یو ت لش اال

 لادن ولدا اک تب طق ےس سد دروا اط ظا نالوا ت زم رک

 یوا و رس لوید شید یر ق یر فرج لا

 نالسمبج جے کک روا رپ ی ڈیددا :ںدں ایٹ ہور ایس

 ناتن ات ۴ سویا شکم سروس رام ےس یاب

 ےب اں الس هی هد کرک ایم ھے ری ا: ناس

 رگ 7 ارث گا تخم کت دا اعواد

 سی شی یک صف اکبر رسید سں یرسارنہےرجبوا

 نارا شش یس یش

 رظ ژ وقتا ںی فای اباد نر ےک ادار تس

 7 افر ےک ناروا رو اا تره مس حرز 9

 سد نیولو عقد و مس کرو شار ل طر سر مک

 < ساب صد مجیک ایٹ رد
 مے لیپ الا گر م رج اوپک 7

 2 راس کن اش باشور ےگ لش نا یر ہک کک

 و ادا ا ا )وار تست موم اے

 ایش امں وع گل ر پک وپ ل ارنا ردد تچ تاش
 روا ایدابن وہ 202207 وو رر گرا
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 لاخ کی کسب تخم یب فو لئازو لام اسیا
 تر ےس

 رسا دنا ی ۶۹۰۰ ے ر۸۵ ٤نا: ایہ ۱

 را توس السا لای هه ۲

 شناس گیرم من فا ایران یا

 درمان تن بز راضی روش
 7 گر هست شیر الا

 هر اداب ع اتد انا کر قیر حک روا وز

 هر گی سازي اي ناس سیلک
 ھ7209 2

 تہب ےہ ساون وہ ل صا ورک دب سا فا ات تقلب

 گیرم و عکس کن سد تک
 ایکن ہد فش اک گر ار اتنا ایک رر می سرد

 ےسا سٹور ا وا ا انرإِهہتتدصمیس تال ام بس:

 ورخ اس اود اہ تاس هکر مخ وت سرا ندارد ان ید ےہ ا

 لر اند اطفال یاران ایر نویی

 ی تار ارتقا ی زر کا ںی کی رک کد نہ ید ادو مپ
 لتمر یک رہ تم پمپ ںددہ سایش م ردا 4

 ا
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 شن ےن م اوم ناسور سد ںی ت عا ہد اندعاد یک

 اکو شوره لس ار تم طو پریا. ک

 فالق ےک ونو رص ں وکر نہ یہ ھی ولا دروس ات نگ

 « هری نونلس نوزاد. درشت نیو تن
 لک ربآو ن یدددا لامو توں ویسی -ت. تیمم تم

 اید اودا لی يه رسد پ سو زوج
 ےک تذکر ایاو ند روا درو تب و دل اد نج یہا ےس کدی ۱

 وک لدا مام حر ط ی روب تی تاقاود تالاع لا. کرنی دس

 دون تسدرزک بست و [(ی زرداد دری

 ےس ددررا لنج لیا ر هنر لو ریدر ادرس

 ار ایت لر یساس ارگ تاسش نزول
 کس تگ سه کس تشاخ م رس ردا سک فرم

 تگ تسمه اد ی س بس کی
 کوا ولبس لوک ات بک وق لشارع

 ۱ . یت ید ای یک ظن اد ہد ما
 روا دره اٹلی الوم ےن یو کل ئ واااو تس لر

 مالسالاراد ۹ ۲ ل IA يدا اردد ا4ا لوم

 14 ردا لشرب لمت

 رسوب تگ اپ به ات لا"



 ها

 ؛ل وزن سیتی وہی ر 21کر اف رل املا تسب

 2م گر. ت التماس ید
 ششم تاپ تاب یک ناس نیت
 چاپ یر
 لار سل سهامی

 ء رگ عادل ارم

 یم سا ا ایس اتسدنخ اسکی وان تس مال گات رض “
 / تے ات زم السا تا درا
 یاس اس والس ںی ہے جوا تالے را

 ٤ے مو لب ماسک تیم ی 4 هو

 بوي ترس یا ست کوس ر۹

 تصادف
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 سنج ےس ا وپ س درت ررر یہ ایسا تارلان
 راض تاد ےس فلز عدد یت اب لعآی اکساید: رہ ل مام کدی تاغا

 هد سم[ تدا بمق کلامی روچ نده حیف
 ںی ھت کس زہر چابی یش ریس دا مک خا
 ها مادر رد لپ کی ید غل عا بسا ارتقا

 ۔وہ اسم تل - ما ارج که فو تارا



 ۰ نب

 همسر کم | تستی انار

 تسرد ازت نا دک ید ات نل کر قا

 بی سرب لات تر رس یک ادت سقف
 . ےک ن دقو بیتی زی کی قف رابات ایت

 E ALG E ےھت ہد
 لپ فار طور ادفو تعا س وہ اتلس کش یا
 مال ترور یک
 الداعر عمن اط س رفتن نرمی ترم
 ئل وم ترطع سوپ امت مار نیم
 تی نم رد 7

 مسرب مار رسک اکی یال اک ا

 ہا فنکار وکب اورا ےک ید ات تسال تر عف الر اک
 سر ونعم کوا کسالد تامر ور ریز یک انکا

 لر ات یر ت نکل یت مکی دما کک
 فجر ء۱۹ ماشر مدد ا. ان تم من فا ل نب ران

 لی ماجیهیس بس سر دس الا رم دق
 را لو بانو نوع ما خر و ترس ھی سس ریل ۱

 سورس
 ٹا ےس شراکر یسک تردد بت کن الرٹ دوا ںی ابات ادق
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 غارت یم آکر ایا ت سا یسک یی وک
 هه سما و ناس تر نو اک نبوی الہ اٹ لک

 عل السر الو ۔یښود عش ین تو نا اتنا

 ی لند ال يا نالو یوا یر رش الوم دمت

 پز سرم بسم یر سزا نسا تفکر
 ان الوم ۔ یا تب یوم ات لرم نصا بالام ۔ دک یو عسا لوم

 ےب درط ساف بط م الورد یر تات کام نم ترم

 لب دات

5 
 تابف اضطراب

 مس گر ببار سیو 211 f ترس توس

 ےس وق کاب خپ قاشا لاک ات د تو مس
ما اومد اس یک نیم عسل لس موس

 د

 وف اشک پس کدام ت سدس ںی امد زم
 ےک ی ۱

 متر تی ندا اد ارور

 اتصال گسرطجروا حس اجایکرگہص قام لیک ام ل|پدطخ

 نو یشش ی لس سه نسب لوک
 ایا ند نو الخ یہا مذ نا اکاکے نب تس ای اا ساوا ےک کمان



 را

 ےس قادر یدکی تکی ید وج کن
 رپ اما کر ور ناف تا ایان او کرانا مدد لس کسا ب
 نی ساسان اتش نصب موش
 ام لعروسرا شکر ص ل کر عتق ردا یک میک یار
 ےک دیا تز رات سادن یر رفتم
 ۔ ا لاتنسون

 ریسماع۔ نیر س تو يا کس ناتو
 یب عی الم ےک ا بصورت دن ابس
 گو بشار تکی اعا
 ماکس اتار ر دیم يا يرکد تکه ید

 را سقف قیمت ضلاف کرانه گرو
 نالس سفر تسنیم
 بوت نوه بسر وہ یک ضلع نام

 .یشایم ی لس گمنام کا ادو راغب
 مدد تیرگی نایک یر س که یا
 سال خش ياد یک اسر اق ٤
 کلی ای مذید اور س زم ناشرین ل
 غم دهه يراپ دم کشم یر در
 تر وسایل تست قلم
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 بس عرف دنا مس کیست

 بحاص جیش وی تند سم ےک ادب ےک دن ال یر یب ےس وہ نرم

 "ی مال ایا از ارت. وب

 ات واو وص ترام الس لاسر باس يا

 : وب اڑ رم کب اکی راس

 IE یا تسرب واور الوبر کا ساس ا

 لدار رم کرک یا آفر ب اید اتن ماشا

 و کتک رج
 تنی و ام را یکی بنتی دص ین نویسم
 است متر ايام ج
 ال تفح یدنبود عصمت خط رمح. ی انت صرف ا لو ٣ت رضح

 یر لعرب ې ردا الو تعصر شل اعررب لوح انا نرخ

 ال وم ترضح یش ط لو ترطع یمن خام ترم

 نده ی فوری ترس ی راک سم

 یر ياد رمان شال ارس ترض ودا یون

 تمرد لک کت اغ ھھٹ 077777

 دار کرک کور کس اہ یا مپ ں ود ای نیا الا یک
 ۲ هست ترک ب ار ماگ کی ات تک

 کیپ اک اکران کسر ۵
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 ۔ںیہ ےس می قم ےس الناب ےگ
 ےس اتم قر شدت ئ وہ کا ھارزاسروتسکر ترس ۵

 نا ترتیب ر اد سدہ بای
 بحار شوروی ہہو چر دا بح اص ب اپا لو عع یر ا لوں
 تروریسم عام باما انس روم

 ۱ نر وت الساس رف کم الس ماد م اسا تیک یا

 f4 نر اساس ترتيب ی دا وایکاداراو اوس
 انتی ا بری امی ازز شات اونو ی السار وتس

 ئ7 تر راب ےن ویو الپ ر طرررب کس ن انسا
 ی اعمر اورد اے اپ گن 1 ام دسارلب لس نیل

 رضا وردا یر شاب رتول ی رامین شرم
 هی قهر مارس اف کرم ای السا ترص ند ی نات

 زاوآی کوک اس بتن اا جاسر ا
 ےس البر شیر عا اتنا رپ تي مت رک شن
 اسکی ات جریمه يک باقا ا رز استور ورک اف

 07 تقادصر نب یر رایع

 ۔ےہ ابو ها یمالس ۱

 فتو ری تما برکت رب ل ل
 لم شی مجري سي تی ام
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 یک لاک یہ اتم باک فن یم فا اناوم سط یک
 ر ا نکنید قاب ےک اتیا رس تیب

 ا لو اوما کت شور یرش فرو اید ۱

 سم اس نا 2 کر ام ٹری لا |صخ

 گن یک ندید یت اجرت کت قی ین
 کک ۳3 ترار ناتساہبىاا ایر هتلی لپ :

 كا در رنک اسم ات یا نی ظن تمام ع ۱ :

 تدريس
 ان تم سای گروپ والف قمر بوکس اد ۱

 یر
 سکسی کم ادا ناطر ی 4 سارواا هرس ٠

 اسب سین ات دامی و م
 . 4گرد

 توسل تارا زکام ہر نک ۱

 رم نشر, تر
 رود رگ تيم اتقارد وشعبا ناف برب ازم سیروس

 رر رک اس ےک کدو تلے ہود رالع ںی ما رگ نسل
 a ی ۱
1 



 ۵م

ZAN e 
 لفط الرد ی منو ہشام ترس تپ ای ےدرکوا لک

 درس نت کدو وفا ےس
 -ر شب فسا 2 ام 7 م یا رشا تسد الغردا تنس

 برا ںیہ نیھبل گہ سا ںوہاتکت اچ کتا

 دن یش مان کت قر یں ناتسکا یل ذ یوم
٠ 6 

 یر ار ریس لنگه اشیا
 دارت جم امال ع رت
 اون ہک یی ٹیکسی یا

 ینہ پیار ہیک فل
 اب یوم اس ٹری رک روم لاعب 2

 کیس قو پرت سلوک کی
 ن انسا بکر ربا ادا ں زر

  02۳ 3را دید دبیر
 یر موم رز پد ازت جسد. نجس کم تام
 ساسی اب اس ن ترا ترد: بلاد
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 تب شراک یکتا ناشر سه اذن
 ند فخ تی روات ار ادا ١

 سم اظثروا نت ل ارض ید ارم ار ام دیش

 ےہ یک زم بات کدام شر لس وواو روک کب
 ن لے ل د ناک ب س نا سہ والس ی ی ات

 تارا تستر ان لر نبل ا

۱ 

| 

 8ز
 ۳ نیو

۳ 20 
 و <

 و ت - 0 ٥



 جس ۳ ھم

 یول کالو ا تن
 تین سو ا ! یدو افزمع نار٣ رعت ملال

 کوس مارا رم فرا راک باقا رتو کک

 را لاو کم پآ ےرڑلیپ ںیم ۱۲۷ہ پآ ھ2 ارشب یہ. د یر

 7 روم زن" الخ! باس ء تم اب تاب بتادعل ند سا شک

 ۔ےت ناسنار اگ تو ادنہ پک

 مو مت انس یر تنه
 تر ےک تس لدا شہر تا رن بش مکس تیام مچ

 لاری باس لر تری دن تب ارت

 ےب تیت یر کاخ یراق بار سیکس آں وبلا اک
 - نیرو یاب رسا رک مد ںوہاڑ رک

 طعم فن لو. يلرگذ ےس تیعاس یک وله تست

۱ 



 ہ۱

 اب یاب تزیین
 ر نکرد رعد نون کک یک شبها ۱

 ۲ 7 انےسروا اوم ترنم کیف ہےنر ہال ادردا مک

 اج گی پی پل اف کس ا۔ےہ یک تراش ایک قو تمقو بانو أ عی “
 سلور 2017 ین ادم تاوريرت تک

 بن جیم شن ]ر تردا ق خام ای انب ناوک ناف
 لس اسسهرچ سس میکسیکو تإ ی ڈے بروا ۔ یک

 ۸ ساردادنب 7 ولصلاراو , ارضی توسل یت السا

 رس ابتلا فرش سک ں واش

 مناسب رک
 ا تن وک یر لش , رلاطومتعسو ترصرلا و و ۰
 یک روو ناک رپ ب ایا ویلا آت فس واور ل کتار

 ندا ےیل رک ذل بیرم کلش کسری ت یدو
 کے ماهر یخ دہ یک نا تیرہ ددا تسر انف حشو

 ہے یبہ نش وہیل ےس ںولھپ* |
 شاسی اکا انب راک کے رو اساس سراب نی ۱

 نم ان الو تر ضمور مر لص الا ناب اش برا ترم

 مطا دب تت تایم پا عات ا تانا پرک مک
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 ںیہ ن اردا ساھ زانا 1 کهن انس قو روا یاس روا

 نا اع ےک اے ا یا او راد عجل

 دسامبر هر گر طی ےک

 امن تو

 ۱ < سن رج لپ دی ۲

۳ ۱ 

 هد اروا سج یی ی

 ےس ےل وطن س نسل 2 ز شود روف

 دراز ۶اک امر و27 ںوب تا ویو ییا نواب

 لام اش تشنہ ۱ سا زوج ےن انک )سی وا نٹ ےک

 ارس دببظ ایس ری سینا ریل ے راف قید حک ییا

 یاس انزھئالوعتر ضر ےس ا انکم اد رد تسلط :

losاے رف روتا ل  

 ی کیر جرا لک الت بس سل ویفوس حر برج"
 7 EL هر ترک اک با وے ا. ےس اوہ ان عج

 ب * اد چی 7 13 7 مه

 77 ورا باوا ل وقرا ام یکی شب یکی

 | م وَ را هل -عر اوست شا هل
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1 

۱ 

“۳٣ 

 باس کا یا 72
 ےن ا دون یس کرت ید حشاوڑز منا ےکس راه تان
 ملے یی

 رييس بس قا ناترسم ۱

 دنا عرار ےک قالقا همدا ار وخ تہوار زلوم
 جر ت کس کر تیام الی داردافف
 ناطر الجسام ےک ا ۔ افت اص یکی س ا
 ناب سکته ترش یی یاب کرک یاب هتک یتوہ
 یدک علت ۔ںایگلولارگودر وا قم یخ رو ایکن ابا
 01 ا فیل آت کرا کک ںی اف مہک ید باس

 زر ممکن پیت بس ی

 درج سس یی صدق بک یا سخت سخت

 . تکریم جط ها تحت ناشی
 ںیہ کانادا یاد ردد یک سالا اذ پا د کا

 انمول رک
 رت سا ت تالا ایکس یسک یہ تر شیر اوم

 اس نکرد کراس س نایک

| 



 ا

 و ان را انسکر ان یخ ےترفد وم کک سکے انہ دی ھم ۱

 طب تفت واست سطر وب نو تری ته لدا
 رخ( ایل امنيت انج یکم یب
 توا سیر رو طه فساد مم

 و لس تیر رو سل خم فتو
 فست دانا اہ قریب ران

 ۱١( ۔ ١۱ص م حیا ازل وم یر ا

 ئ0 اب کد ہہ مک ین تنم کر ۱ 17 | یالومروا یگ ۶ٴ اڑ رح

 گی ورود لک ی ےن لو تل ییا فرم هاش
 ۳ ۳ من نیو سرد اے اما
 خار کت انقدر رم کر سن کیاکہ ہد

 کوردی مرد فی ار هاش تستر ید
 دسر پف سپه ار پر
 | سے مے ون لمس اتد الخ لن
 د وتو ا 2 اوج ام یز روس رو شیت اں ںیم ب

 یب ماد و سا رنک هال

 7 7 نام طاب یا قادر مر ات 1 روس سبک
 برد تن ولد نی دلا واش ترضح لک لمس
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 ےس جد لن درود یدارتردا ی لصارد یتیم فراری رمح

 بت میت دا اسم سفید لر جا
 تم تصر ارد نور وسرد وا شورو ےک او ےب یں وہا 7

 تحت قر سیم ان بن دازاو سا تاس کرمچ ارس

 بح میاد اش ترو ےس ر رر ام ےک وہ ےہ رود باشی

 وا لدا [ھهھ8 --صص ر ربا الو

 A مے اےس حد اش رض
 . قم بسر شکم تعا داھچنکرون یی ںایبترضعتس
 ۔یدارگت عی تی

  7 rg Stھ۱۲۴۷ ۵ری ا٦ا

 تپه رت یک اس وفد نا اوہ و هم
 اکغ ئشادبرد رو اکرم نر وفا کوب

 تمام یکی ذوق قاب دنا لو درسا رد درود
 دال زاگرس تنسیم

 گرد انک اچ تفکر ساس الس نہا نا ےس ہر سا

 ترفع ےہ یم اشا از یبا ہرا افتر دایی ںی
 بکر نمی بسا یکسری تایمر /ئ الو تل اش

 ہاشروا یش كسا اش یہ شم ارس زم ںیہ ر سال اب ۔ ےس
 و کت صمد دمو سرد شو شما ار



۹4 

 لو مشرف مرسوله لا 2

 : سر
 شوت اکڑ ےس نر ۱

 ز تنی مشرف
 سم سجاد ناب ۹

 او
 نادان ےس ںڑا ارور یڈعہیداتسرہ ٣
 7 درسي کس 7.
 رسد لید انہ بل اس۲۹ بساثے ین سا. اکے ڈس
 1 کام اہدوہےےیروا رس ر ۱۸۵ را 7 1 وہ حی کت

 تلاعو تامناوسہتردم آداب رگت یاس ۲+ هس
 زار ت لباس وتو سرم وضوح
 ی رگ شوم رو رصانکترطف ات
 نا يک نمی کا ۳ 2 ارس ددد ات
 گا انسو ل دوا ےن زاس زس اے باب گر اشرد ا,
 “کر مس انس باش لس زر رس ندا

 کر یکایک راج سے یاسر
 | تیتر تم مدسادوا تشنہ پیچ
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 مارقفرد | سا لس ساسی اطر ان یک ہہم الخ ں وزیر

 سبد 2ے سم ۳۳ beys مپ

 م ار نا السا وا تره, قوا تی گرگ شرع

 کا نتلورپا درگ لو کسر کیس اروا شوت یک

 لس سپس مگ تسمه روم
 ۱ رس

 ۔ایگ ایی راج ا ےک دت اگ ن اشندد نہ نالی مس 2
 ےک ب ید اڑا ےک الع دی یتا اطا سا سفید

 دس ینا رس مو رد رب وب ےہ رور وز تیا پا

 ںی ا ےس لیں د ب یدازآیکږیوک دردی نرم
 کر صفر واس ن در | ریس زا تزمسالسالا ختم

 ت ًاصوصتتم باور 00 بالقل پج“

 تلی شر نوب کند جاغ مرن رت ن٢ رش یں
 ےس ہزالروا لڑ انہاص رب باطقتا ی وصف نکردنی
 تعا مس ا تسلط قو ور اعاد ہیفا لاضا کر ویا مد

 ۔ ےس ںی ندا بتصاص ید نان ن ما ہظزفامں یم
 نئ ادا عن لا تعامد شر ون مل ام تعحب بس اظ ام تفتزضحح

 یبا رمح یا یبا یر کت رام نامور تپل ےک ےس سر الم

 اون بکار ام توت بل بیر سست بادام



 4م

 لوت ےس یر نات جاسک باس یی تو تس
 2 ء اب ےید اھجاو قافنا لو سہل سس. سایر سرش
 ےس یک الخ تہ هرکس نا

liبتاميماع ترضتمرا تب صاصاع تر ہنسا ےک مڑ بام  

 برف تمبر یتا وتل یل ہو مذ غم سے
 ر الود ردد م رش ل ا ےس ہی سا مقطوع

 قم تار کار جت تست تس تک اہلی س اص
 له کم رپ نبات کج راک سیا
 ايشان و تر نب ی وترا فای رہی باب

 78 ترام وارد ےس ناطدا ےک ےہ
 7 اشمترضعروا درب یخ اش ترنم ےس سا تاضحں وی
 مے لی یز رور وا صام یئ گولم الوتر شنوا دیک یس ا
 یش ی ر تساراد تو ۶ یارو ےن ےل ا اتم رئ زز
 یاس ترضحبا ےن ہیک یھپل زنانہ تیل کراس ےک لا

 یان يصاب رر ررر ا ںی ا
 ۱ لوہے بحاصدخ جن لوم ےس بدا تہب ار ےس

Aa ۱ما گرگ اه  
 دار تالا واس اپ ے راہ کی باوج ےن سید
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uوتو انالو ںی اسوس ےہ ر  ELناس یان  

 ار ترک ےن حا ت اوم ا ات دي
 ید اہ یگ رب ! اتوم ارے اص سافا س ا

 2ل اک بعام لاراب یبا ترضع اار راع رو اید رشید ایت

 روا ایا ور اج فا الاس سب تا ان نالو ت رعد دایی کرم

 ۶یو تون انن الرا ۔ یک شاو ال رَگَلح ا یشضالواعرنمع
 طرق فااکں وماکے رسو درک و ات مآ ظفام ترتععردا

 هرات تباع شنو توصنرو ارقا تزرضحالاب هوش با

 مبهم تم راس تاتو فا تا قم وزش

 هراز تہب پنا ےس س ا ےس ہہر ےک یار وا رار نیر یک ا
 LEE حرم ا۔لگ ڈیم
 ران اس گو 2 یدین اہل تست ساک وم

 نسف رر 4 ےس کب یر ونس ںالساح اص اانکرر یھت

 ینا فر قتل کیا عرب ےھت

 . ںی س اک وف
 یاب ٹزطل وان وذ تگ سس زر
 لر کس وہ دامت

 رک یر ال ہت یر اک یل سہ عسل متر اش حس روتر اس ام بوت

 نر رایج رب شراره یدک ام



 فا

 برگ: سو سبد سر ار هد نکن را
 هک
 :N ار

 ى رگ حل یش یئاالو بج یتک ےک راب سبوس

 ها پک در قضا عمارت نی اپس ییا ںی
i7 ب1 یک سروا بر نرانو  

 نت رس یی برداران بس بس سوگ بج
 سکین امام مکر کرک کشاند اتعود وس ےتاس 1
 ۱ ےگ کا بسیج افپب ول مس e لاجل وہ یم ق

 SY Hel بعاع یباع تنگ پرتو

 یل اما تیا یک ریپ تر 7 تمس رد ترضع سرو

 2 اھ اقہو کر ںیم ناس یا کس کت یک سا
 تسلیت یو قلا اقسام
 رب .ایگا کرب وا وب ورا فسااپللصبس گا ایف
 یو بلخ 7 لوح فل |سلپتشاف

 نام تن مش يا یک افا ترد
 مطب تم شکن یگ اڑنفم ممتاز ریپ تاک کام کاش

 71 ام ں اف جر“ ایا اب ںی سد ۳ اں ال رک فل قفس
 انت رخ مر لاق ی دا A اتر



 کا

 کسی سورما ااو ےک ےل رہ یکی وے روک ی س

 هر لا دي ان ی محو کک
 ی لا لک یون دیگ نوا ایگ
 کل گر دز مارو وک لر ات اج اد رام ٹ اول کی ا ل اطلس

 دل گرگ نودا ی همی

 اتا یادو داسا ھم ہر اک اختر نر مج یس کپ ۱

 مس ياد ابا سبز کش ےب تان ناک

 ۔ے رہے تو شولود تھک تر ےولعحوا ےئ لاڑٹر ا

 ۔ ےس وہ یز در ٹیئوا یا ھا یوا ازرع

 ۔ رپ کا بصاص رن اتاط ظنا رم

 رت گصاددشاوارب اما ام تیره ےک عبق ار دا

 ٣ار یخ زودتر ات ا یر ر راک رگ ترور
 تارت 2۳ انس سا مارک

 رتا اف زی ی 2

 ول یم ولعل مايتاغ اک نا ائ اس یک یو ہراس ااراد*

 ناتسارجہعسلازفاى'ِْںیرا ہم < ۔ ےس ایان ےس ےس ےہ لاس سد

 2 تیر فوت 4ے و هک

 سم تر رم ات تم
 تے افر رد دج داور سوب ےل ےک ئو س وز
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 عجایب تم نیر, نوت علف ےب ن لا ف لا۷
 کب ر ارا ا گیل سا۸ تب ظن همصاصش امام تیک
 نو يداژآردا ای 7 کے ےئابوہ منے تمیز تیم

 ید انت مار مما ام تضحیئقانتع اس یکن یہ اجزا اہ ےل
 گیرد زیستی کنارم
 2 استپ نکس کرل 27 کد اوستچ کر

 اس وا قوم چک را تا هست
 سا کس ها ی هاتماس یا لس راک
 جیگر مت یا یل نم عا رے یہ ادب کس لایماک
 --۔ایرگنم ہزار کرک تم رط یک کف ےن

 3 ویو 1 جا رن نہا نل سے سادہ کن نی اب

 تر عع عت انسجام تی یک اتع ایا ناصتناب
 بای گیم باک یلدا تی رام
 تگ سرت کیر نرش کنایه کک
 نئ وہ ربی فار اچ نرو رم 7 ذج تسرب ترسو - ورم

 ناز ام تری ےک ےس لا ڈر تی یسک زو ا بتنی ا

 _-۔یفدمہض ماہ ےررلیووززظخ
 11 خروم وکو کر 7-2 ر7 ۳۰۶۷س ور

 تن سد عیب قهر



 دا

 رک قاب یا قو سم اکانت کر انب

 تیر یار سانت رر

 ریا نامت توبا نی کر جد ید اج کا نتو اطل
 ۔ایو ڑولہزاورو لا رک یت یوا ماش ترجل

 ۔ ےک مرر تے لیک ذی زاد وخوا
 اط یدو تا تفت شف وی

 ر دیتا رم رع رگ چسب میام تر اروم
 ۷1,7 وت وفا ایم الو تر : بس ںی ان٥ ام و

 ت رح ترے سود روا تا مون ےک لد رہ یب ای دام

 تہ ےس تلک ماس ید ناطر بشور رداد ےک تگ
 ۴ و ملا ماته یرزچ سالسا دوم قوت
 رم گنبد ول را کس ۷

 نیل یس یدسدبردا جلد قیق رہ بہر دبی

 ےن یک تعا یسک رص ییہ ےک ب القنا ہہ “دوا ۔ ںی

 بس روت ارزو 19 هرز سن تست ِ 7

 : هر دا
 یاد ےڑتےس بس ےس آرت ازت کیوان

 ییا تضطع تا ےن روتا ےک رم الوم تعم روا

 وزر ال یکی د ادارو ا 7 مارال تدارک صدرا
4 
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 تدم کک تہ اچاتس ڈر ےک ےن عل اخ ےس ناری ا ےک
 گوشت کل و تل ۱ 22

 لنت یار صوت کای یو ت سار کمی ناری

 کارا طس ےک وڈ یک سکه بسی ی کہ او
 هک تاپار کیو وک تا کر

 تروریست سس *
 وال انیس اص یر وات بوتل نالو س ا

 لیفت لاب
 21 شش تصونہبب یه ود تقضو ور ںیہ ں لا خس :

 یر رب داربست سا ٹول

 2سید ال

 ۳ شد لہ ا علال دا دنبی اھو
 ھم بجز تشک سه فیلد بک
 ۓاہ یک ےر فہ وایز روا ےہ کت دانت ئی دا رس ورنا تازا
 ایے یفیدیرکیدازآلایقی لنا رس اکسید

 کر معیار قول تیک ا تو ترزحوبهبفج سد

 ات لغ ےک تری زنا ےن وتر صد دوتم ےس ںیم نا یتا وک
 لری ترس تم یک کہ دب ود ےس نرخ یز ایات
 از ولی معاصاق لندن
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 لی رد هل خرم ایس زیرا رب تی

 تب اکسس ےس دد سارک یی ل ر ا
 ر برای رویت کر پے رونا دزی ایہ .ےہ لک

 ك ا 1 ات ےن وو علا ااو Ne نت تن

 ربیع رد لا
 ال رتسلا نر لاس ا الوتر +۳

 تک رببالعلا فالف ی مگ یر فسا نکو

 بس ESS ایم با ےس قا
 لاس سوا رک ست ات سود رد 1 رزق الو.

 ۰ بم التر خلا رضع: ایک دنیظنراٹ ریز کک دب

 ن طلا اروصتم/لومروا یتیم

 ب 1
 رخ ینہ لعن شیر قر یکٹلا سی 1۹۶

 ےک سد مغ زی اڑا کی مرا اب سوز لک لا ےک

 ۰ دا
 ہؤا یا اش اش ےک ست« تم ےیل ت رع

 م دما یی س اہم درک م تقف اراب پردا یی
 و نشو روم کلر شا تا فلم



 ےہ

 نران ی تغب الوم ی ر وبس قلا فا او یلدا یراق جسم
 ےس تہہ دایر ناول نل لابساح ال ومردا یاسر ید تسضم اوس لون

 درضر ہر ںی یت کک یدال یری الم
 روا رنیورپ لس ساواک ملی اه سو ار

 لالبا گم سا, تیر ۳۵ رب اں یر یر و

 نا کنی ماین کی اسم
 های هد مراد ید سلول توس
 انب حت ھی ضم یوم اف اوم ال ہضم م لس ۷زس
 لدغ ات یبمتوب ,لکت مس ت رہا سرس در دا یر الو

 ( نبوی لسرر یا ںی املا ب

 یال سایر ید کد را ۸تک ودو ا صللاو
 میت نن ےس بسن ورک پے ال

 یش نین یارب کک عواد ااو صمام سکو اروا
 ںی ںوجتاس نی وک اد لد ےن اتان کدہ پ ئ مق
 رلدرکے ہر ہا ساک تی سس اجر رک
 نویس نفس جی ق کروم یر لو گم
 زر اهم شرب کز بسا خام دا
 موس هوا یک ین نام یس ےک یر اسکای



 ل

 ین ےس اف ا ےک سک و تے انور تیا قم امر
 ۱ ںیہ اتتا غ ادو لدروا ومب

 ترا e بج افق

 اف سو ےہ جبر رو
E LLشرا اوچ  

 ےک کو ےک ودار طب ات ساک

 بر یر سیل اپ یی ابتا
 a اوتیسم راز اسم

 گو کس لیہ کرک
 طب کل نت انا ان اود ےل صقر ل ا

 ںی نیہ لی مال ما ےن VAI وردا ں ہہ ن انن ٠ ےس

 سل ص سس یر. تازجگنز بیززتی اسا
 و | ۷*۸ < نفس ٣لر اد ۳ اہم ںوہت ہرییروعش یم السا سم نا

 تر سر ترين

 یک نکند فط سیکٹر ازت پک
 رب ےن رند تل ا تلف وی صدر یورک شی رای با

 تصر روا اب یک اوس ا کرنی دانآروا تب دام نس

 بين بوکس نیرو
 برکات ی سام بروا اشنا یکد رپ
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 و
 برف قرش مرداد جارد یب ںی وہ یی مم اع تط اروا۔ ںی یر اورو تس

 ین زس یاس اد” روداد یک وپ یر اب شیپ تر وامر
 ید ملوان دیبا نیل هاش حوت
 دبور اب کھاد یہ برخ هه ال
 نک راک ابر سنا نایت کسر دا یگ

 روا گن شرت تارے وس ےک اط رھ تس ساو ر یول اہ ۔ کس
 یاب لنت و
 یب قبا بت وت تدز سرد وی ش مادیت دم
 hi اترو ےس رم میلاد لا

 ۱ هری اھ
 Ef اوس ے ماش سر هراس تر

 سرا هست قيمت آب کد لوچ کب اکرام
 روم کل
 یگ تل رپ هستش حج یگ جت
 اشیا کدام کہ امام اس ےس شوخ کد سکس ادا

 شکر ںی ہی تیتر اشک
 گل ابو عرض فرمت اس کاپ

 ) رم بیل یراق جرفع طلبی رها قرار
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 لاسس مو ٤ کم تیپ ملا رب یی 72ر

 . ھپ بصخر ات نال گن وال کو برش می
 راتاو تملا سے ےھت ےس رر و ےھت ےک وہ ےل رقت

 کونگ اتو شیما

 امام هل
 ئے شرف یک سیاسی یر وزش اس
 رد مس یتیم تاسيس
 تگ لر تک سم

 ر دت ید ران پاک ای لوم ترم السا شتر ئ ان

 ےسر دم هتل اس لب رد اس اورا رو 7 ایکو ورکس رقم سار

 دا لر ضیا تهی هوش ادای یگ

 وا ابا ےک ددا رگ کر اس صوطفو تست دارا

 یشن يا شوره مات
 مساوی ات ار اپ نخل کتی سر ج
 یک السا | یگ رکا را یی ےن

 ۱ : وہم موم

 ۳ اپرا هک مشکی ادا او یر رب ولو

i-lسام صالفا لمس سس درس باوج  
 دالا مارس ل ار کمر را . ل الا تس ترس ایس



 - سی
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 نرود صف اسب از الس کیر
 سرم لار یکی ات دار لول مر

 هاش هو هاو درس ایکس ےس
 ۳ اف ای ہر نا علاوہ تر

 مو مو وو ما ر ن رک تریلر کک
 2 دو تات ےس ل زینا بیدردا کدو ایل ںوربش
 هلو ید ین مبل امار ی ر ئلیو ا

 ا و ی و بس هد

 افرا یر ات وجے مولصالاد
 شا مایا یا تیا یم وگو مس

 سوسن ياد یدک
 بر در ی رک کس

 ۱ سنی سای اتکا گیس ملا ۔ ۶
 سارے ھر ویزہ شا ےہ ایا رن ملی ارت ساک
 سایر ا لادا مضر سوک اسا ینگ
 ۱ ب را ںدرارسروا ےک نور غیا ن اگر ضیا
 ۱ ۔ایگی ات ڑنں ویردا سایہ

 3 ام رر سرر هرور امری شر رخ ی پای راع اد
 هر مر رمد یر کو زر تاک شرم داد
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 روال شم موها | ارم لس»یما یاس

 سرا هل ایل ڈس دات رشا حا اد نام دال

 ا یی یل اس داتا لو ہد ا ۱
 ا ےس ارکستر لابد ا ییہ نوید ےس تمن

 تیام نم دبی اوم کن فوم وں ونا
 هکر دغ تیا نر رسوا اا ڈی کک دا شکن لر

 ورکو بک لوڈ یل ددوا یری طي
 یک غیب سگ لخا کر دعا اد رٹ اپس سیم

 ل اصن تان فلاش کوا سر کس شو نی

 رم عرفدنیم تام لو ںیہ وہ ے اےک نا کیه

 | بل
 تاغا اس اطرٹصت سے لضم ا او۔ ساحل

 1 زہ تیر طو تشاعدد ترا عج ےسہ 1 رسو قت سربن اک

 ترس گم ےہ 1
 ھا مالساے رند رش ادا. ںی یت س تسارس

 . کشف یلدا رم انآ ت ایف
 پف ساپورت 60

 ر ویو میش
 7 ور 7 مے رخ

 ؛ ید بيش انک "هیتر او ترس 6”

 ۱ ولو یلدا ما بر قیصر باسن رب ۱
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® 0 
 نما ریس آکر است وسیروا ۰ ول روس. تس کہ شش

 ۔ هس ن اض ی ریضت
 یر اد س تبار انار ©

 سالن نیم ر کک یز حرر ید شنا تفریح رش

 طو رخ ین یم نا تلک
 سس سانت لشکر لوا )2

 وج یل یش ی لری یا
 رن اتم سیب مست الصار اوتلارر اورلا

 کرارا تین تای دری رہ رہ ©
 مورد لای

 مسا اید مات شر تن دمر شم ام مز لا مش ۵

 سبیل با ؛ لغت ی نيرو

 ۔ وفد یو بفرد درا یر مشی فلا 2راا: نا شا
 گیس ںیاند باتا وہ غ کن اننا بیاہ ترس ©

 فو لاتر عنا« صر السا تارام ایچ
 ماع اطاد یو اتقرو ارو ی داف ئی تل اد یف لو 1۹ 0

 ید
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| 
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 - ندارد این یهود ®

 ویتالی هایم 7
 ب ی دنن ردم نذار شکن مر فا ج

 زانو وزرا وتا مادر نسخ

 عل از نا فام اص فش قفس ہیر 60
 لرز ےس وسدد ےہ سد درواغ اوج مدد قر لاماکنا نیو

 ۔ لاسر تک

 طي کمک سرت چ

 قر رف سرو بیس یونان اشتر

 یه امس فا نیو کی ی اچ اوت ©

 ء ات اکت سنا ما الخ اوم السا شا بوی راقازاوۂترزعم ©

 ر سا
 (یرامل تر سل اچ سراب قرار ۵

 -و نوش اماز



 ری

 جم لات. زا نام یکم ترس

 وقد تاف اشن

 یش تع ماب حرش. ننک ضاع. یر وب ف سرور او تضح (م)

 ۳ رم هوا ی ور دو تیم ترا رولا تای

 ںیہ وہ عئاض تافیل نی
 ساق
 زلف زد سیرلااد- لبه رالعراھاشم
 نی تنگ پاپ سبک
 باس ساز بال

 بو نسینوم الو نی شر: بتی دوم رون
 .u ید داری ار ie) سمی الع شا شرر یم الخ

 رر لوم یو لع کاور الو یر نما ازان ار فط
 مر رام قرب فی خا ئ صل

 یر باف یر واک ن للبت اودا یری امدید یس ول

 > یم ارض یوم لر فصل ماکت قم
 عترت غربی تین تشناوم "عینی لرم
 لژ برج نحو قیفضرا ئی دعا شم تخم

 نما بش در چوس در مات اد ایگ ٠ || ۰ و ےک فرخ پا ۶

 اتمام لس یکسال انب رومی را لرم



۵ 

 وش موون ومب نانخا نرمو یر انی ان اد ارم
  ییاشع

 رسوم. کاش یو ارم ا تیری مل کام

 ارمان مرنا یر کک واو شر توس م ۱
 یم اف انار اف اش ارمین افشا و حرف

 روم ترسم رای یخ امد شرا ناسا
 | را وإ بار ارم, تبار ریتم خیر تل ۱

 بل اش تاتحو فو باص بہن
 / عبد امان اس ےک پک یوکے ے٣
 ماهیت سا ار ای لو ماس اے ای سرت

 وب رسان زرد. بررسی و
 اتسپ رر سکس ادا علا یہ لسی یش سا اون لا

 اےک ارقام کارو وک د دردن ا ا
 ےس تردا ۔ ید توکو یکل اس ےک تی یاس ۳ ےل را

 رگرزوسر تر درام ی ندرت تیبا هدف ل
 تری ارام A روا ال دو مگا  السا
 رکاب سابق يا یی ت اے
 پس وطنم
 ے ےہ روت سا ےک راں ماداما یباعتبضح 7



 م۷

 اب ایر ند ساوا ا از

 ال۳ تثح ید وارفع رض ی تاهم یش اوت

 ا لرم ترم: کدو واش تیس داب نیلا

 'قفم انلرمت رن دو اسی خال الم تضح یر ت فا

 ن دم تر صع شل را بیو ترم یر
 رعب یدو تسر وتار الوتر عع ید تہوار نیر بیس ازل ترض
 تم او تر یکم طور یر سرم نکیل

 اگر لی ارو رشم رول کی نفع اور ی دبدر نم
 سر ان بسی اقتدار

 ل رکن راس گم اف وں تع
 تشاعورروا۔ 777 تب ےن ال سوم ۔ تفکر

 رز یخی ی اتم بو روس یکے د رد

 | < ودق نب ںی اگلا یک وانا شرف وت افلاخ یر پا
 1/2 اش یک نیا کت ےن اھ یار

 7 تو [ل میٹ ماوخی ا از کن ناروا لایا بولر ےل

 نا 3 ضرر و گری رم سک اخذ سی

 ھی رر اش ات وہ ایکو دن سن
 جوان کلر ا یر 4ٰ 7

 اتارا اوا ییا ھی یھ لیتو نا لااا
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 بارلا ےس ین سا الود ونسوا ات سادو ییا اسا
 سان رہو مسا بشد یوں اعلا کک

 یب تیب لک کمکم ارت سر
 2 ید ماهگی دسر شک هوا.

 مارک ساسی حکیمانه رگ

 روا یمن را دام ےہ رر رٹ وصخ

 نمره بس سن اشیا کا یخ
 1 11 یو رم | یورعست تاں سد ۳ ار یک ںیہن

 را ریا هری کن را تم تر زیر یما ےس

 مسا ھت لا ققنوس الا یب رتنالا یر عیب

 رب گلف دتسیمو ےن فان
 کل تر ےن یشن خام یک ایس لال

 " حسابی لک
 ×۷ تکان شر ميز لر ۱

 سا کیم ںیہ ورش وود ںی مات تادف یک یا لاش یہ
 ۱ | وا تسترد وکی سکس اکا اجود

 نل
 6س رادروت تی ایکس یلسلاراو *
 گر وا الخ اد ایڈ یکم عاد ےس وقد یول رک



^b 

دا دول ر ڈو سر یکںس حب 7 و 72
 ےک ناو ستم و صافی 

 مک شش

 ( دارم واد إب تلی شئے تالا ہا ںی تی

 یر ا ساز لو حرکم سالار تارش شر ےرنان 1

 نیا نی شنی لس
 کا فر له اقسام اک و

 و ںی رع اکت یلاو ںوھنروا ےرظ انے

 قا لا قانت« نیو سوو الالات پروا ےگ نان رت

 نبوی ساتن ی هنر
 گم ظر ات ینزعن برنرکں وید ایرخیپ ےن وا امکان
 موش تاسف نفی تیک در ےب س
 نر بدو خاک وسواس ترسم یدک
 I ےک روک زی اےک ت ییا ما تست ۱

 هوس دات سویا
 2ن ایہ اش عضو اوہ ظن کی ےن ےک انشاد ںیم ۳

 کیس دا ترک جنوب ع
 ر ا ۳ د ےس طر

 2ما ےر اب تر ت ساشا کب همسر شیب اوج کسر اسلام
 . اگر شرت یسا شاد یم ارد یک فک بام
 کس ورجوم تنگی رب نیم ےب ےب تاک ۳/۳



 ہ۹

 شمس اقا اردس رپ

 زکام اذا یر اف ےب لانس ا یادت نیر
 کابین

 تب زاناک لاو تو *
 : 2 ۸ الا یو ںی رتی اب انتا مس ےس

 ۰2ل اباپ ر رقت ا تان ایا قل.

 ھردناد تان یی کو کل ویئاسیحد اہ ںیم ط۵ 1

 _ حرا لو ساھاہ و ںوونلپنببعس۔ دو
 مات و تردد اتش کس( دوس رخ
 م ادن اب ےس ود ترتر کے س اش کر ولت و وزا
 ارس گرا تی گل رگ سم کف

 4 )وتو بس بال یکم ےس ایس یت ےک رے رولا

 لوس 7 ی ولا تالا . تر طمع 27 تینا

 تے اب اتد اوا ابار ر وع ت تیرا
 گلزار

 ری

 ےس یس ام زیدی رقت ںیم عناصر شایکپآ

 رم اکا ا
 ٭



 لا ۱ ۶۱۲۷۹۷

 4 ور رم . : ی عو 1 شان 7 |
 و

 کی

 زر وید مرگ ۰ ١ ( دب

 مآ



۳" 
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 لر طا

 وید مولس او سایر واد رستو وانا وت رعبا ہہ

 سیروس جا ال تر رع اللاوو ۱ بسلاف ط بک

 نایب تر سیر کو ا
 1 لا

 ےل ارب منتان انتساے یم ا

 دبا لاو گاج نم یگ ںیہ ا تماس بآ ۱

 ےہارص لعل اتا ےک تس لاو ےس راکوز بصارت الوم

 2و فولاد پرس لم ےس ابی اس یمن ۱

 ی صدر اد سن لاف لم ےس بہ ا ۱

 وو رپ هو لعلااد بسارعل لر

 بسر ست کرو دلا ترضح ںیم را ء۱ہ۳١٤×روا۔نی ا لوڈ یی

۱ 

۱ 
| 



 ۰ یا ترین

 ۱ تر زور مت اب تیری ریو ولا
 ۶ ان سه

 0۳ٗ هه فر م امت نا تبع
 ٢ یا کات 7 TAN ےک یکم موس اار 1

E ۳۲و 2007 سل  

 اکسس درا ےس ا مک اس پي

 ۱ ے اغ یب ہد ۵ت سڑک سا

 ٢ وج هر راغ رنک لال اد ے رر ۵

 هام قد انک ترس ا

 دا تن نا ترنم وا۔ گل عام شرف سعی سا

 1 اروم و مربا نیییسلوم. نم شا اشرفی

 یر سوتی هم با تب جام غ شریف
 ۲ اوم ۔ مر اصلار و صنم انالوم ھم0 +7 یر یر مالک واااو

 | ارمان شمسی نالی ول ظاہر یس هدر نیازی
 دا 97 01
 ا ید رن رٹ رب نر نسیم ها
 داس تر درب کن باوج اشک تاہم شک ی

 7 تا
E 
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 سا اور ابن تکا یاد رہ ںیہ لنک رر

 نبرد س رد ۃقلعاکےپ دا. اھت تکر اش ی زہ سش ما ید سا فیہ
 انا امر یم ںورنفرشننن تیری مکن ربا ںی

 ( دوو رول و او خلا و ٠

 هو امدرد یک ت رح الا وا

 ر لب میسر ت تا تل اہ پا
 لا اما ےس تے ادا وپ ای دات تر م الار کک ےس رک |

 ۱ تک رم نما ر7 اشو ۷ت قزطا تیتر

 : . قهر سانگ پاکت سقط |
 کت اب هک من ]ميس |

 کو ددا درون رب خاک لان رار نقل مک نتت رخ سائو ی دپ ۱

 را اپ داچو ورد هنس ت یش پک ت ویو لے کپ ۱
 فتا

 "و a ما اب صام يد یر زر

 تینصت سرد. سم یت اتر تام وے مک '
 هيات ادم وطرد اچ مرد نارد اشا ۱

 لوس پس دیاگ متد ۱

 ترص. یر مابا تمیم ادا ایرصع کی مد نو لی اض ۱
 ےن یہ ات اون یوں تن کت است کیف |
۲ 

 8 ا



۲ 
 4 همتون هس بس ےس پرک ماسلا ا وفروش رم

 دريت وز فیلم اص دوا ع ما سپر میان باد ےک یل ٹن

 ۱ کیتی کتی متد رام
 ۱ سام شیپ ار
 | سير آپ نر ما ازل بت ع
 0 لر بت اکرم الا یاس
 | سا اف تفاوت يا از ےس او تب
 | نسترن سید
 یس طر 7 زی کرئے تین اص یر

 اں ت رز رتی دانا یس الہ ت رع
 | درست جساس لب زاد تیر کشی

 / رول هد لس تام تستر او

 فن ل ا لعنت بکس لاو و 7
 ۲ لاو تست اییمرصنِر ارگ ہا الپتقلاخ

 ۱ ۱ لویس ادا سر اعراب سر وسا کس

 لنت خر نسل زهرا یو قدر
 1 نسل برد و رفتم نیک ل

 لوس فر تسهیل ِ اس عی یاد سی با
 تی رب ات اصح ید یکم لسان د دان



۹۰ 

 ریش تیوع مکه صدا تلخ

 ر رسام عازم گاو وا جت تراک ۱

 نیراوتدتیک ےن الود رکا بروشور تک

 ا ویدیو ڑی
 تقام !ےکاد+ لون تقاو نشر لر باس یاسا

 ہم نت لر گل کیا تراک
7 0 

 ۰ 2نر نی ملر یش اتو. تم سدایسر دا

 ئ دای بار. يرر میز زعا۔یبرھ ںی تمافک

 تجلی مات آسیا سج
 رگ ناب الس اید ۔نوہ لسا جر کیتا ا
 عسل ای تقع ذی ا طی ےنں دوُلْشےں اںیاینيت یمضہ ۱

 ید اڑا اس اردک ور اش یمن ۱ ن ر ب مراد او

 واک دوای اتنا ابتدا ناتو موتی الد برت وو ک نطو

 گلو اتکا یک کل یہی ات ےک ون
 لب رک انار کهاز کیک لوکس کسی

 بجے ای اڑ از تداسا یی با تراک الا اد ۱

 یک اصدار اکر تبدوا تہ رز تاک ن مدرسا تپ قاب 7
 قم لوا رپ منع ین و اگه سو تسوارش ۰

1 
۱ 
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 ۱ مم۴م ماراش دے کایک تلک

 کپت فید نیو نیہ مارس الا رطح
 ]روا ےھت کاری ق خا دوا لا ن

 عشرت یت وخوا یون کیک یں قالا کی ارادی

 .ع تیگوذک تا

 مد سرت یلت اوج اول ےل ںیہ ےل شرا

 ۹ام ته رک

 | اطا تادان ار رکو رات یت کد اس یکی کن یک نبا یونس
 ا انہ مر ویدا و شوا ای سو داريم

 ۱ ید اکو وت ےک ےک ےس تنام اینو بدرا دما ےک ترن

 ۱ دیو سی
 زا حم اب رساند رفتی و شانس هی

 اد ای, مفهومی تستر مع
 لوک مگر ارو در رر : ات کن سم انس ل ےھت دار

 تگ یہ یدو ےگ کا یم صر شا تل
 اھت تر وو لگ یر تایی سلم

 ۱ ا
 لس طب ای 7 تي يا )نوای

 بلا متکی و ےئل ےک شا کاکو
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 حل کنسول مه ٤ بازا

 تر وا ادب اسد یورو شمو»

 ارسال مد نت تر اہ مئا الباف

 اتارا زا ب طق یر کن دپ کس ددو مسی ےک دایر یم

 با پک رم کردیتے رت شر
 گچ 2 ی واسم فلین او رص علا وا تص سوگ ا ارم
 یک رام باقا اب تیزر شرع

 توا تار "۷ یا ت حر١ىر ترک سن لو

 نوای ساو 7س7

 کک یک کا ےن بش ساب 2 2 اک ارو اتا و درک

 ساری ملا مه ۱۳۳6 ےک نیو : ایرپت ہیلع رش

 ساتن دا ستار اکیا
 ےس سس سرہ سروش ورک واتای دایی اقا ےک

 لم اق
 ےک سج اہ یم وام ی کک س سا

 روا یل نعکد هس ں ورت و ایس مواد نردبان این اطر ن شود
 لو رييس فو یی سد ذی ایل کن پف

 درک ستم فرم
 طا تارو او گیم مسا 1



1۸ 

 اظ فا ےک ویرآروا لوہئاسییفرد اکو س ییا توکد م السا

 a RA بیر
 رب راد قلب بج ورب تای لاوس
 ناتسددن ےس ل زرا کرک لاال تم
 ی ابراز آرد وایت گير اہ برا اقول
 تن ولصور ایوررد وا. ےتاجاب رگ اشور کرک وتالم

 ای دادیم سم ںونالس یکن اتم رن تا | ےہ کات

 یاب انس والس کردم یس سوزی
 ای راس تیم ار ۹۰۹ لب حس ء۷۲

 پرست زیبا وکار دا فو رسد
 روم اوقاف 9 ۰۱۵ ساله

 ل ت4 ع گو اکر تدار پو لد م رل اد ہودن مڑ یم سج وہ

 روا اس لس سالاد کرارا تیوب سوپا

 بیک نہ لا ا اب تاب روس سال انا
 لنز چسب نقی رم اب
 ی فدک نوک اش الا ترس عیش اسکی رپ تگ یک ادیب

 رگ بہا
 لک ابتر ازآردا ایل رخت دهن شب یر
 بر کج یں قلع یکایک را صنم وم صدا ین

 ایت تر تحت تم سم یر و ب ڪپ سست سن سی تا

 رس سس جت اسم
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 روا تلخ ےس کا کس کر ہا تشطعسد خو وا: ہیک ناک
 ےئامس ا۔ يه ابا اک یک سا 1 هک نگر یس بک

 امن
 1 شر نا نیت ان

 II اییرصا ظہیر اپل ان ےک رک 71

 دار اکے اجل وت دا ںیروچ ںی افال س یر یو شپ لوگرسااشایلادوا

 زیور نی بشی بوفه یک
 بم ا ںی او ۱۹کیا ادرک یت یم اٹلایرالی مقا ار تگ
 .لید ما ہی سس ےک ےک شارت یز
 رت کف سنو سونا ےہ مقیم
 روتا یس الرس یا ی د یک نس گنوا. اکر دار اسلا

 وز تسیمز . کریم ابری شر مشی اش ارس
 | ۱ لر یش 7

 ےس ےک ہرا زا سس ویر وک اتتسی نہ 7
 E گر نر یم ٹروپر یک اساور ر الپ یی تا تسرب یک
 رم سیم ولد ےک یک سا یھی یک ی اروا کمر یارک

 نلرم سلس ا کز زرکی اس کیم اکہ آے ہا تک

 تدب تب رد ےب 1



fie 

 تب ای هند فک كارو از ےک کرس

 - افعال
 ےک ےس وہ ںی آے یا رگ یک ۳ تیس

 A رت کی لعخاضاخ یت تن ا كف
 نام کا بم ینررازکڑستلرز 12 تالاعزوہزور

 . گویم رش کنن سیم
 لر اکبری ی گریز
 اب اب ونعم کی لف ق وقتا عت را ناستی ںی

 لیا یک بر لنا ا رک تیم لوب اویس تالا امت

 7 تسمه هتل کال و اب ا روم ےل او

 م ڑی رصد /رایتنوصن مسا یر فسا
 منازل سس تک سا لو ایا ۵۱ روس اشو صام

 کسر کک س تڈ کک سوپ ادم تیک ں وت کپ د
 1 ات کم یا روف تطرق ر نا ا ےتامم ابد رام

 تم اےس لوسا ی ا 2 و

 ی سامی مد لک سر ےس رشد

 ۳ 7 رن الخ وج لا وَ کاسته متاعقاف

 که سهمی ڑی رر ست کی سب حر یی
 ا ںی کل

 زا 1



 رو ا شوا ر روس ناتا قرا ۔ یو مارکس

 ہانپ تم ازساول پٹ فو سا اتار ہالی اج

 یز ت ےک رف اسلام

 اقا بقلص فک اره یاس 0ن7

 7 سم کاتر ات ور تضم

 کلات یت رحم اس ےب ےس 2 ھ1ل دی اےس

 و ور افتر ےہ ےک

 727 ا نوید تو گا 71

 ان نوک تی ی اه کد ال | هم ۱

 هسسودرو ای رارصلاروصت عزای[ الوم تر قلا مرد 3

 ۱ نفل کر ان تیلور لاشه لس یسب

 یدازآے ا یت e سس ئے ع ء9 7

 ئل ی ید تست ری ک

 | مالیت رد سکس

 یھت گینس oi قاردا گز اک راتلی

 و واب ,if ام ید مک يا یس

 طب ےس بسر یمن خب رع ن ہر سا کیا مت اعا

 له سرب فدک نامناسب 2 ر اتسافا
 ےس سا ۔ اتا ناسا ہ دازےے بسال یاسر وا درب تتلو تسریع



 ۴م

 یر دم تستر سیہ یہ ررر وس کن اسد دش قاس
 ملا ع اقنایگا انب کت الو اڑا کن اتٹففا ھو ایسروا وس

 طلال ےگ ہر یل کس علاج وسوسه
 کس ںی اسکناس یک
 راڈآ ددان اسود ری اک اہ ار ںی اب کت الخ

 رب کلی رد پرو تشکل
 در« بم ترس لخت اد« اقا
227 : ۱ 

 سم ےس سا بس ںوتنو کی ا تل ےک را رو انٹی
 ین ام ا یک سری دوم کاپ سان یوزر

 تر يا زوصم نوازش
 ۔ایک کس اک اوج سهام سند.
 هک وب کس رند
 بل تک لو ی سرم
 9 سیال ی

 ۱ رو تاک ار ےک طوطو یی حر سو کا و تا

 تر بوی گی کیتا سیم نت وبا وع اسی
 کن قوس زات ددم ویر ددا ۔ ےک دبی وہی

 لو تیتر ےس ہرے شوش



TF 

 ا یتا نا ےس اسیا یا یاسا یو اولس ےک هلال

 ی او ترس

 با روشن ۔ کل اردت یوتن ں یب ےن ساون اس تب
 داس ےس اں ولد وچ ی وله حسی بسر الا ڈا

 یر ار عرفا اف گرد قمار بوس ۃ- ےک

 و هم ےک السر لاک سک فرق اظ منانے

Aeو او ںی  

 ۔ ےک رہا
 اردا دوکو اتر نر ر سرور اولو ماس سا ٹر تری

 ناتو بک رقم ومراد هر
 . تسلب نیما تر انب یں ن انس نوا. ساب اي

 “پاپ تکاب صغ ترم ع ترو ےک ارور یسک

 بس شوک تست ربا لپ کات
 و ضیا سر ی داف یو یدکی اد وز
 1 ےس لإ واوا ان یاو نادت اس سرو

 تر تند کنون بک
 جسم پف رر اطر اک او اش اب ب لاف

 م اووم لای لا برم

 هم



ter. 

 ےک امر کس سا آں وشن ےک س اروا ڈار

 وک تین پت له ر ایت کاو لک
  ۱ا۱۷ مے چست دنر لیس باک ادن اوز ماسی یا ارس / ٣س“

 ام تساوی فردین سیره اره
 لص زب عسا ےب ےس لار ان ای لاو دوا گر فیس

 روت گی سان کردا آں روب ےس ںاد رال ےس ےن
 نر تم تو گرا توت ما 7
 الا ی مارن ی مادا تسد ۱ ۱ ۱

  010رپ تیتر رب

 لمس را ںیم نات مرگ تگ لپ ےس تم
 ےھت طرطخوک سور راروا شرک ن اتسکئی ضر تس بابت سل

 حر کی فطرت بمون ورق اس نا نج
 تک ارم ار وار یت ب اطا 2ل ےس ےئ رم

 ۔ ۔یر چلے یس ود گیا ڑرکس دراز ےک
 مات بار ےس تک رکی تک کب وت ال کت سرک نافر ما

 ء۹۱ لر فون کر ارکستر ۱-یک

۱ 
 ھا تری رهام اب یب“ اھت لانا ۱

 نارنج فر + رکن سن بس



۱۰۵ 

 زا ست تز
 وي 2ےت؟ ص7 ۳

 مست ضرر تکه
 همان اپ ريزی رر
 سان ست دوب ۱تک
 توس هو فکر این مرا کن رول در ۷ ۱ 0

 تن میش اد ودر
 (یونی یر نگه یی ج نگه نخ ای کر نیا
 راج یا سہ۹ دو کیس هی یر ور ناف بر ۳ را :

 تو مس تگ را شا ضرر
 م ابال ناپ تا لاک رو رب نام تو او
 مری قوم ادب سر جونم مس .او روک کادر رک کر شلو روو را

 دنر کک کد اج ہک گھر اوب ماین یر ںی
 لید دا گز یک میر سس لا

 در ر e ت نیر ے یک ل رر واود طا ابا
 لد نا نک ت اورج ردد ےک ایکس تا رب کاک
 ت اظ ےس رارزو یکسر ود رو اش لاج دور وٹس اپ 00 5

 دلو ےس وی ی تفکر ایت پا م5

۸ 
۷ 



۹ 

 اتنا مر

 قول

 از اس یر ےس ء1۹ تم مس وی ات ددتا

 س تارڑ قند رر يشف و إریراہدسساک ملک یر
 ۱ و

 ر۲ روا یت ناپ 77 اترنے ا نوٹ ایک مل

 میس سیر »۲ .نلاطسح ۳۳۸ لاشه

 دن دید ٍا۔ ےل شرع ول او لی ےس بری بدن
iےنگے ڑب تہ ساروا۔ابکل اب اکا یا ضار گوت تی  

 گی نیس لرختسسدریزوکتایدف یک چی می ایک ات ای اک
 (دنبریو معاد سار

EOE 
 را تا |
 دا نیکی سا سکس ادعا رب روا. کبک

 ۔یکد دم نیکی واکس سیب یدکی لوس سس
 از هی یاد ياري مک

 ۶ء۰۴ و گیری رک یز اب ضم
 ٦ ہن سا درک اکو کت راسا ام روا. سزا

 کردی یو نمي و 5 2 1

۱1۰ 



fet. 

 رام ار اد تردا ت ئالو م کال

 ساب وشم کیم تذلاخلں ررىزخام)تہاحں رگ
 ب تسر ید شرم ادا الو کب ایر لاس

 تو رخ ترتيب اتم گی *
 یوتن اکیلا ارن آلف کت سرک یو لر ےک سم

 کر شروع وہ ریپ اوہ تسر ر کس ں او
 عدل کرک رنو راب کد ادا کک
 یر تجار آيت گلکسی بگم
 در یر شک کے - سر ات نعمت

 ارم ییا سزا بم ارت )رباتیک
 یرابلا کالو یک مت ان مے لورم هک تن الفرد ام وتر ت لرش

 ضرر سام کما سوز بام
 رک تسریع رضا یاس.

 گن شرم حر اردا ےک برس سیر ديدار اس

 رس لاس× ےک ی دارا

 ۶ کے اکے نر انی اسد ےک یرئاو نک ۷ الر

 لوب ہد سب شرت هاب کش نم
 لاو ترو ازاردا عش دید اذا ارورےک بیس ی ٹک

 یک ی اردد لصد یر هرم کس تا جز بس ۱
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 1914 تشرف ییرک ر کا کیس تیر ٦ 77 اب

 ال می کہ کن نےکس ناروا تعا را عین جد یسادپس ک۲
 سواد مرکزیت تست یک ۱

 یک ا یش کام
 الل جس یز gg اروا یش ر دا ۵ لس

 ۱ ںی ای مانے سر یاس یک رشا لد و سر

 ےب کی راز ل تستر نو شرور وت ےب تاغ
 9 زا دعاس کہ انا کی یا پای ریٹ
 و 08 سس ک
 ساایلہل ٣ یوریبص|ياتردنہرلں وگییرظلیگوایپس ا
 گاس 20 رر ی ےن شورا ا کدہ بد شدا طو
 ایگ ۸ت, یک لاس« توردا سیر ونس یک دارا

 سی اندر گز منو وما ساس ےک کہ ید ازاپ دج

 رد ترک ریدر ون کی راز سگ ناهید

 بخدا واتس کز لا
 ینا تالو کرتا تریو ارب ےن مرسی رم تو

 مرکی لک بار نایت تاک 9



۹ 

 ےہ لی تي کر هد فی ان گو وک

 عرف مرمر کس بیا لا تا ی راک

 هد ازت ایم ای اف ا ا ج امام
 ۔اگے براک اب ہں مہا و ایس یکن انستا

 مع یاس گن گر س بم یون ساد ور
 جا گر تورا گير گن کر ہرا فٹ تدر اوروا

 مدال غیر او هو ذم یبا تالا

 7 ۔ ےک کر د کک کیک مرتو ترس ایس هو الم ےک یو شنور بز

 تیبا ترعب کی اسد رپ یوا یتا کیا سا
 نمکی یسقاسگس درشت سپر ارگ تگ ی

 ساید رر نارد سا کوچ د لک کرا سا تیک برع

 بت ئاپ دو شقد دز تلا ببب کبد کلیپ
 جالب SE هاو سصو نخ
 هاو موس قلاع ا ۹ ل لا حرا ہ ۔ ا اکر ووم تکا - هفس

fدا ایگ ادبی ہزاج۔ں هجا ماهر دہ ا اک وک  

 بک دتا سس رن ی ون ےب ر درگعو نین زور ےلکما

 ( دیس ر - ایدہ دیے ںی اینر تارک خفی

 کوس گیس تز
 ۔ عج غم دن تک و



 ایل سه شیلات شما فلا فرما

 یر تستی را مقرر تاس ی ور بک ل تط یا یس
 را رمال املا ا اہک سی لیتا انا کک ننگی ےہ

 رس کرار زما
 سک در ئاف بق ردا۔ ئل ہک ےب ر اونا

 لس ریو سه ےیل ا شپ ام ال الا خشک

 موبایل فا سیما
 ل اغ ےس لباس ناک خلا تک رسا

ASS: iجام تساقلروا را  

Oا رک یدال ت ید اغ ما : یراق باور  
 ےک یاو

 یوم ناپ وام کلید ر فتو: نر ادب ی ذرفت ©
 ۰ سم اتمی

 ۔ےہ تی کک نیمی: دلش بیش« @
 هست باتکربخ لس یی ©
 خنک ی طس ©
 لدملاد دابر ن ن لقلب © رودان 7 > .لذدملاور طم ارب ر املا رطل دا ےہ



۷ 

 ترمز زا ےک نب ولو میاد |تح اضو یرورض ۱

 ات تو ی اسے کر مس اک ماس یسزنمکن) ےن ا ضس

 هی لن یہ اد ےن تاک کر رک جی ات قوس ازا
 رب و یا لاد اے واک مرد ت بله
 ۳ ۱ | کت فلانی ل دز استخر تدا بدار

 ےک تردا راد وکو کل اد ابد ول
 نا ربا نیلا ح الص اطا ےک ان کراتا کز پاد
 ےل 7 0 اتمی و ترس

 سرب کک تی وود کاب ےک ان بک کرک

 بج ر کر بدار تانک ماس یدین ےہ دار
 پد کک نر قف ات دک ول اصدر نوید ک نر کآ
 مالت السلا ی دن نیست کر وشام ےک یب

 0 ل 7 ام تامل رود دید وان ےن 2

 رب درج یک اتے ک تمللخ دىلا هل کتک نابادنید

Le LE Lt 
 ےل سا وٹس یتیم یس ناپ او ورق کس ول 7س

 ام حد فدا ہین تما رج ۱
 ۱ ےل امض
 میا انی ید ندر اتت ند رم

1 



 تر

2 e un e. س م 

 ولی اذیت
 تا یگ لات یر یکت و و سس سم

 لک ندان آے سرایت ان ناف یک یم ٣۷۸۰ یئاشلا عیش ترداعساب

 کیت بس نبی بکس اوز تم
 و بیوی ا تسق(سملزایتیابت سد آه رب
 ۱ لیتا ن ےس دریو ہرا یک ءاز اوت ےس حر ازد یی

 ارم قوام سام اندو یتا بوقت الر ںی اسا ےک پا کب

 نرانو ۔ ںی لاش شجر یاب مر امالو ہوا بحاصدح دس

 قوس گریهسگ لیگ یفصترم

 تر ےن را سرو یب تاق غنی مع
 باس هرس اب لرد هو راد شیما 207 ۱ ۳م تام هناا( ر ارقص



۳ 

 7 ۵۔4 مایا ات اہل ظ ود غلام ارو( یادو سد ں دواک

 ودیا 27 ضربه

 تو( اکر ای شمس یو ما يک اقا
 1 ت اات اد اعورروا یس ی یب کج

 کپ تاز یو دبور یس الوم

 7 سس ۳ ا۔ےگن ان سیر کی تضما ذو تو اک ۳

 ید است ده زن بروس لی 1 مس بج

 دوو ری ترش تبع سد آب سوپ اکی تروا ترار

 1 اف کریس سرما ۵ . دا ےگ اط ےس روو

 کار ۴۸ یومد ناب اف مایا هر یخ اک فارما

 هایش ا[كیل 7 تیثمراس ٹْللوٹ نیب کت

 وي لر را
 شریف رم کت عب است پآت رب۷ جا 7/7 السو تیما ر

 ییا ہد ۔ لوم ددم تعینات ب ںیہ میلا س ولان یسک
 انا مور يقنخ نات مرنے کال کت ید ان اردا تغلف ئات
 ےرسیمازی جج سرا موم ڈیڈ ارین لت ناس ید کپ تک اوج

 7 i ترع ں اھم ں ویب رگ یف سکے ٹکر نفر

 لاک س انک يک راز یش ہں وہ ہت یت
 ۔ ےن امل کد ں رقم روا ےہ ین داد لل درازہ ےس تااوم تُم



۲ 

 بت رگ مدتی عادات ےک
 ے مے کس ١س ںینات ۳ ۱

 ۱ سرب
 و یی هتک یر تیم ین تم
 یی یا ما عرق يه 2

 شیسحرطيم. بسم ازای اشنا. بس
 تی اورفز تورز وجات ردا لتس( یتضت رسا س

 پال اش پادر مد ےس ورک ب رم سس غیوزز انا ولی اہک یز
 و مصر وید کر از ۔ ےس

 کتار رر کامن مہم ردم لہ بان
 ر تا یدو یکی رس ید یر تال رگاترنعص

 باما سیمای
 تک ترنم تعین اعتدوا اس موم کار
 ےک ر امش نین ہز امان رہ ب ہوا بم الوبفعلوہ علاض
 رس ما قا بسا لایک رب لام

 دا يه اش نیل: ںونتد ےک نس ل
 ےل ف یب ں ںی زلف عن اکف یناسصمز تم بدم کز ۶
 گرو قوری تب زا تک رمان اگ



۱۵ 

 هروح ۳ تب یر لت داتا ر وہ ئل اشس این

 ۰ 4 ورود از هدر ارت ساب اک ےیل ککے لہ

 ھی لوہلماع چہ سین یک کج یک موت لو ای
 ر ۰

 fi ۔اھر ظرف ا تسخابطو تعا یم اک بانس :
 گم یارک یت گر ۔ےہ تاج سکی کٹ پاھ ن ارل

 تدمر رم زر ےک دکر نار ریفورم ید فی ےس مسا ا کک رےہ
 سا ےن تہب ویز یشن بت عابر ےس از خاک
 باری سکس واد اف بست نل ےک سقوط
 تاب برگ فهیم تاشو ٹکوا

 زی ۔ےرس رم ۰
 یی ساب کل درا آر ساز را کس گرو

 + ماع نفا یب اد کف ےس نوبت رنگي آل

 کز موا ۔ تک يا بارز ی کناں ات رد
 دک داش دن کاک و لورنس ا واز تش نیلا باک

 ایی دلم ا اگ انس مانا اما کےےن یھ ایا ادد درا
 فرض کرایا اد واک ادا اطا اقع یونان یوشی کی

 تی تب رومانی فرصت کاتر مار

 دوا آقا ہی بسغ عام يک



N. 

 شار اقدلا علال بطر شن نس ا العاو الم ےکر یز یت

 درس یزنش رش یر اتغاوادہا* بر تی اساس تثتلا

 ۔ل ریٹ امام ۔نزیاسمازتض اد ملا نیست ما

 ۱ .ںی تسرہذ سو فو وڈ نقل امام دار والا اب

 تیل اب اد ہال رالل۔ سہہ یہدعنے ےب ےک نی سل یز اعل ت زعم

 قلا ما فوت مار سو پاس
 راہی ددالخ ےک تار ارسا سس درر یک وصعب ےہ اہ د افت ا

 ر نصف هی بکارت یر تلف
 لاکر رارما ین اڈہ نان کان بیخ گپ جس سیف وکیئ

 ی
 روا ورق بس لس سس لب کتک
 ا وضو یه مع ردم انا جا قنیاولب سوو

 و
 رز هراز مور وا تساوی الو
 مک
 ین اب ردا ےس پل اشم اور ےہ یر ماب تمدن ارو
 تا کپ آں ہک لات امص ےک ات اد

 نی. ڈدنٹ
 ۱۹۸ ۴ یکسر م ٥ رمل ورم اہم اود



 ا

 رپ کیر سوپر | تمایل اویل
 کادو عل گز مپ کس اربي
 روز لس طبس پس

 ۰ هدر ست هرس کت اس بک :

 1 برم کشی يعقل اا

 1 رک
 مگنت بلا *
 ول بمب کس سرم اوہ ی اسا سقاو

 بس رسما ۱ بلوچ بک لر
 ام وز یی یاو کک ےس بورش سک یہ ای لاو ےک آب وک
 د ی ا ید اتیا ینا او برملا ردا ساک

 روت لغ ےس تیب روا ےک رہ لنا ںیم فی
 . لیمو سدیم یتیم کسر

 »رار بعاد
 سس سبد"
4 

ELA۳2  

 مس یدک دير کا
 د ید تراش رفد سک سب صاع یہا ترضع



 ۸م

 یو تسافر صارو ےن

 « جسد نکس گی ضا
 هستم رسند سا گلو
 [ رل یا یر درس تط تس اوہ کد یول راے
 رتآ سلب یت رخ اکی اند یر اظ ماف تر یا راف ق ا

 ناز رپ علی ذی لات نام یرب یونس سرخ
 ےب کرہ کید پ نرخ یہا ےس اوکو پو قتال
 راه رگ هیچ می
 تنطر دشا سیر دا ےب اڑ ئوم لس ادا تس تیزر
 جد. لب هجا ی نوکری یاس ایات تس الم
 “تما کو پان تزلمش ر ب پک. یا تد ی زارردا تس یڑمک
 درزا ی رک طب تستطع سم سس نوکیا کت دوش

 هو ساز اات ولطف پہ اد تازہ ریلی لربات
 گول ادو کا ےس یش اوتو زب اوز ۔ ی :E اندرو مود

 ۶ھ اسے درش ےن پآب بر 7020 را

 طیف بسم شر تو درک قم

 ا LL یی ناف تل ۱

 سوم سکس ابدی اس

1 
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 هک امور ترشی وا یو سيما اس
 . ای ل و 0 تر"
 ہہ اف عا سا تاک شرف ی

 قسط یر یا ید ید یواش +
 راو دو ترور ارا رے ایم رن اےس ا یونان ت مالا گر

 کا ادور و کمو اقتان یکی آد ید ات کل شنو ای اوا

 مو ےک ڑی ترا ند ا کس جا ینا شمال

 اے ب ےب تس ں اہ: اتما ناشی کد ناچ ٹرویرکوم بیس
 بسی بیر ترا یھی ما یی اھت دا یھ ال ی شیر ایا ے وہ دین یھ

 . یر وب بار سس ترزوم رم j اوم ےک ایت یف ان کا

 انر رام نیم قند غم ملوان تو لک
 کف و کم بیل بیم اکرول. نار ت ساید

 بصاص ےس تو رت فف لوس می
 یخ اور مالا در دنا لسی یم الم ترضح تما باد

 رم ازم اب طوسی راقم الف السالم ا تم ۱

 ی سد فی یر مد یا

 لب را اتش ترضع ْر لپپ او
 لوم ترسم اش رم او ترضم نیس او ترش

 او تره ران استر لو ری ران یا ها



۳۰ 

 ی رام بسا یکی الو تیرا اور اسم

 چاق مو وان افرت لپ ورغی تزعم ناک کمالی
 رود ےک نا فلا د ی یہ نہر سرما طعم ایل نیلم اتن ترم

 هن ل فر خیا” تزاب فن تمعاعس یا

 رپ کس سارا اھ کت سل ےدساکواڈزار تیباکت رح

 7 ےپآددا یک لام یر رتو ن الص ا ےس پا رم ناں دراز ی

 بش یوکاکی و اشیا یلیکرف اول تساوی

 2 ںایم تروس فتا 0 قت او اپ پی سچی ایا

 و ید لیست لو

 ین شر مک یلدا
 برکه هلو بر سوق

 را شک ماسک اکسس الا

 تم ایک زس ا ںیہ
 لاکو رها( یر سددر دیت ایی ید اش شاپ ۔یرب

 ایک ۳ تھکا 27 ےک ار .E بریم یلدا نکن

 ریتم سو سا اید موسر

 ن اقعد دا تادابد قالفا ترشاعم:تسایمر ا تیک هاب
 لس خد لس لس ]شنی لن اسرار یم کک لاف

 ا
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 رگبار کود پا قاع کن زند
 7 ےب توصُم مطب لس ناسا سگی تیتر

 07 س-حاعک یس ایضل) مح دِل ِرةخاسکں ا۔ٴل ار

 ل خش والات ستو ےک ۱ هستن اتر مس وصت 2 ھر ۱

 وک ایتمرصنلں بسی یدک ر ارا ید داس لوزا. ےہ

 '_ بق نر حرج یاب کیش
 7 تسلط عابدی سد ی تسالا گیر

 ےہ و یک
 ل دلا ہم سو سر تا زلسا شیما رب

 7 رسم بی بکس اور سم یر
 ۔ ےس ےس اب سگ سل تک ندوات شوم سر و ۹

 ےس سرو. ريز قلم
 لانه تالار ب4
 ا j اسرع نیہاسم اتت اضرار اسل تایر ساق شال ۱

 1 ( ےہ
 : ارت ز م تیام ا
 یک تی شاتر ام پت آ7

 هاما ۵ ےس راک ورت ےل ےک عا ا ترک صاروا تسب ی امور

 رز کس لرد رایانامه
8۱ 

1 
۱ 
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 ام اکب ایماگا حیا را تن حیدر

 لارا درب تم رسا پت طرف بید ی
 گرا بدن اات شغل تشو لت اعبد وس

 ےس ل را نورمن سرا تیر راس

 رس ا۶بابماک یااکل زم امور گن دما

 تما رر یل ندرت س باطما ترم اار ر لر

 ےک وع ترا نومرو یوو نان برو قعر نالو یون ی
 ره )بشی لود ص020
 درست رطح تشہتاٰہحں یا یکن اروا. ےس رنک ا اوہ ولع

 قون ساکن قاب بکس تب لیست
 رقاد توات ناک ااغ ربا بک بک نراس ید ریا شد
 ل نان جات ات رنک یک
 ن ار رر کن او است ی

 ترم ی تاذ نکات ترم سیف حل اقنتروای

 من یب تر وا نس یھب ون غ تت یہ سیا ہد ےن سس
 هنر مار یا قد یی سم
 ذراعا. سم کو و فکر بس پرکن اس
 ل تکی تن ںیہ ں اود شرف ہں روت پکا اب تاگور لسا

 وزو ےک ٹو سلو انس سر تو

۱ 
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 - ںیہ ےگ ننگ لم سارا ےک ناددد بدعی ہت قد ییا

 کدو تنی هر هه تیشرت تققح

 نزار يا هر تراز کی عفت حس وب
 و تور ب اہداردا . پا ات ےب ےہ ات ایہ یک

 الا بت سام درد تو ناف گپ دا اک تیت کت لود

 مس ۳ ےہ 4

 رول عذر شرکت سیعس دراز شار تبصرہ یکپ آ
/ 7 ۲ 

 لیس ارس قم داں
 سوت وای تم او یاسر اے شہ یک( دک ےس ا اش اع

 a ناب برم. ی
 7 ريال کد ںیہ ےب ےک باب س تزعم و

 م4 7 وا داب طاس نیر اہ نہ رتا ہاٹ

 5 و مس ۰ ۱ 1 0 72

 دوما از ارد یکم ام ںی چ ںی دد کی ادا ںی ےک
 ۔ ںیم تیر یک ھکر یہ فا لس

 ےک نارات اسی زم 7 که اقرار ارپ 1

LE,9 ادر  

 يهز خاد کبر وتس ایر وا لوری رونا ک ی اتش ردن ۲

 ست گود لوداز سم هتسرور دور تیپ نصف رہے آ
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 1 تعمیر ےل
 ۱ لک یک اتن ری ها کاش یک
 امو هزار ےک 0
 نُننہان/ت اں ضرہتآق بے اسرباررصنع گل ما
 لا دتسالّقليقتطٴے)ر بیج ادا. ےن ابی ھت اس ےک نا
 موا الا تابےس تاب آر لگو سکس از نایت رب

 نار ےک دو بارکد شورت شقا
 ےب اوج یدوفردا ےتول قلم اسدوخز تال وا ی ندا تان ات اش

 نشد بیر کر تي اج یھ اپ ناف
 2 مي ون کد ھوا ےس دم یک

 ر نام طب يه هنر کوک ڈٹ سا کک ت رح
 کوہ کد کرم نایب د یو کد کد ما ضاوخ فا

 لیتی س بہ ضرر شب بطخزاپ
 چرا

 بورس فن سازد زار لور
 شا از اس یا س بورتو 2 یر کن کر
 قاتل. ی قرار ددد واک د
 : ےن نل در یسک وفا سے 7 او یکے فن دوم و

 کر اشاد غیا ےس راک یک الو السا گیلاس رزم
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 .ق ارز ع السا یک لشباب یر

 ازرار ۔شزززرفسارنل پ آلات
 5 الا ںیہ ےس الو ۰ ۱ ۰ س

 ر ھ2 7 تامی ایس کشک
 ںی ےس ار کب صام ید ہہ

 ھکاس ےک سید ۱,

 ناپ د تس ی اطصوا تیبس )ملت فیلاز فیت غنی سم

 بوش نت دي ترتيب ترک
 یب تا لوگ حت تمل حال ںیم تار وای ساصیروطی را

 کک یب بجای سو تسلا تعاون

 نیلام ہل ش ما کیک را کیس اول دہ نین سیکس اس کرک
 د تک سلا لا عر طز امر ب تیشہ کس شک
 یک 27 شرف کا انی لورو یھ تیرا ےن ے کیو ا تارک

 اار ید

 کوس سیروس کن کن وہی عاف
E Eو الت تش ران ارد  

 رز 71 2 هارو تاپ کک تسا

 ۱ یر ےک میم

  issaاشنو مات کش راه کی یک ٍ



۳ 
 تاک تستر گرد مکس

 ژر درو یو سارک تحت اک لرطیکم تشاظخ سنگ انی اف قفاس
 کن ا -.جب تیل ا یکن امدا ترکی درع یک ونردنپیددا ام

 لوورہرکترضح ےس یا ےل دگر ست کف بسا

 یی یر هديه
 یک اس جانب هاشم با مت ات ارش
 ایگدراشا ےس ےن اوم تر بعد تر ارس شا وس توش

 یونس اره حل ناوگان روک سک

 تر عام کس اه تیرو سیمان دقت یر تعیاب
 یدو و

 ید دروس بت میل نا یر کںوڑااسیروا با
 عطر اس تی یورو طس تلخ بت
 اس ںیہن ل سام میت ات سکی مال ا دفع اک ں زا اسم

 ۳۵ ۰ مزار

 رنگن وکی تملک

 کو دس تروق ارز ےک اکا

 ےن سا دآں ورت ایم کیم ات
 ےک ساروا. تک تفلاف تخ کت یہود رت کں ما ترضع
 یاس نفت دوس زرد السی دابن کرک دسر
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 ۷ می تک سے ےک مایک ت یگ السار
 ۔ ےک ےتتور دز شہرت وزا

 تر بت ایااردرپ الل

 یدانآ ی

 ہادی والدا کیتی ییا سان یوا نو
 ناسا لب بم هاچ تر الساد ہرا یب
 لا اب لیکس السالل اد ےن تم ست قال سال
 ناوت ے اس ۔ وہ ت کتک اسافر طخس/ یکے ات ای وی یس فن
 ماظ۔رپلالاتب /علاطہک تی اح ا اتا ہو تاریزصت

 لس س قسم ۔ںوہ اک عرش وہ جی ال
 گی استر مقوی ابلیس
 هل اب نر شورا 0

 رینگ کت خاص

 لار 4 لگ تش یر درسا ٹیم ک

 کرن یارک اوب الی ون فنر بن نٹ

 فا تسویه يک ناتو
 راد سبک یل یمن ک۹ ٣ز مدر م۹ ےن وتر ل ابتا الابن

a ہل 
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 7 روم ٩۳ زار سر کربن سواود ترار طخ رج

 هرعاذ اپ میلرز گراد رزق بیرونی عن رالی ایا

 ۔ایگایکہبلاطم
 رت راس ےن لام الت لابنرج یقه تند لس :

 تطعم الرطب تہب س نال ایی کاب تای چ الج اللا
 مس اول کیف افرا یک مام سبک ب یون ات لع وشانلرم

 ئو|/ ٛ[ 7 اق لر ہع سیتشا

 اش نیل ایغو باوخاک ا یہاوکللوو ےن اچ نان کب جاہ یکتا
 ناڈو در رپ تقی ایہ بم بیکار ابر یہا ڈب
 1 تشلسي درگ عسر ۳ یک دا بسی اج کاک

 ليگ بم لد زور تاک ا کوہ: سست دم
 ۱ کد بيت

 ۱ گرو ایر یو ل 4 تمام
 ےک ا: ںوسخان یظ اور ےد نایاب اوج

 | ارب تن ورک اوس یو يفور ساک
 أ ںواپس تة ساکت یک إم ٤ سک وا کت رضحت رپ

 کا 4 اھت اک کل یت اس ےکں وآدنہ الخ ں رکنا ےن

 ۔ؤاب لع, ناتار یت
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 A ارام اردو ردا ےس ندد شپ

 ۔ ےس یہرڈیلدر نہ ورم ےساد اسیر سای
 تے تو دمردا زا ےک ت سال رک گپ سب
 کلا اتت تع ںوہاردا ل و یدل ڈھیر اک ا وا

 وشی تالف تره ب تلف سیل ک کر اے تفرغ

 LER ALS یک رارب تبر درک <

 رمن ینو ےل ادرک ۔ ےہ ایل یل ارد ادوا وما ےس ینا
 نیل رس ےک تے ہرنرغکی نل اکیا اساسا

 گپ کیہ طلاب کک <7 --0
 م۶ یداآاببدرج ام بانو کرک تم لرد اف وز اکش

 ران الوم سس ئو ناکا تضع ےن فولو مر روت ارعا ر لای

 7 1 ای۷ ظؤن انتی اتاق لییإ هل 627

 ولایت وقت زر کیا او ۰

 یا داستان
 ال ياري سج وقلب ل وصال ںی آی نورا مع ساکن رک

 نب شوج اسیا یکن الس شرات ن اسس لاندنی کت وم بس
 ترم دست سقف دیسک تیر
 همراز م اگر ولي في وکب سل #

 هل امت ست تولت اڑی ان فضا سرا قر

 تاز شن هل
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 نان اے امت و ظن قد د افق تعصب

 میرن تو دارن روح ں
 تم سم بانی مرگ ےک و ارم اقا رى جہ
 تلف

 کناف اسکی شف یک
 روا شر ای ری | اکیا هک شا
 هو ميزان سهرابی

 تس پرس کرن و ا الا اتو وکه وایرس دد للام.
 مسا 2 مس ارد فتو هرس ا
 کر لعل ادروا بصاص حر غ یف نالوا ت ر یخ م ن اھل شاف
 تر نوم د کن اتاپ وور رول طا اترا اح نت دن
 یونانی یر تل 0 9 0
 ہا ۔ےایایالرپ نیر تاپ درم اتکا
 در ابر بس کیو مش سیو هد
 اس گپ( کن ملت سگی یر لر ال مر

 س بنات ساصا ران اتسک دانی یل رم ایک ۱
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 ں0 بعید ۱

 سرد باک کد بسا او سم یاد ۰

 تمار ترضحب اسیر ی تسلا ترصد امن ی 7 1

 ۔ےال بد /[/001 0
 - اگر ی اسردا ارزش اصور ی دز ,ES ںیم یر یا ۰

 قیر رد تر
ayرگ ۳ سند 7 رضا تک  

 ناف ما ادای با بت سینی نمک ۱

 2 سا بسر ی اسوار ےک نوک اکا یر نامی

 رعب ےک تم ن ید ےن تہب ج زدات عدس رنا

 و 0
 09 یب را

 لے راج ا یی ٠ ارض ےس تر ضح ۱

 رک ۶۸ھھ90)ُخ“ش یس -20272ص0 |

 ید ےس لم زکر وم و یکجا ق اف بسر وکی ےل

 اما ابر آبی نسب اب
 ته( تی

 یر اس: تسال اع تس ولاد برب. ںیگکن یی امی واردات

 و هما یاسوج
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 بیت ای کیر ام سما
 لاو ادنی کار ے ٹیک رام نگاہ ره

 ماض لد شورای زرنا کی بات ددو پلا
 تنور ےے ووو رووا را م ہا یہ بلاطات دد

 دا گا: لا ین کلر اد ادوار زید دور
 والا لوہ اک مد

 ,f ےئبصا اص ل بش ا 2

 و صر نیم
 -.۲ وزد اشرافی اتت تسال ی تر عع سا

 سن منا نسترن کیا"
 د ےس اوہ عال یکبار دارا توا تک رارتن ابرصار)ب

 (۲۰۱س دال کپ رد

 ےن پر ایا اک شی اس ارم

 تب رک ترمیم بو سنتي موم
 رب یمن نتت لتر تاتار. اوم سز الوم
 رخداد غ
 گاه بولت تا کش تام تقلب

 ار رکن ترص
 ۱ اوس یت فا نکی می ےک یف ن لبا نلرم

| 
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 اکے اج الٹنے یس 2۵ ےک ناب

 شر تاپ رب
 طرشت ساسان "
 ہے آو بیسیک ںی یدو ریا د ںی یدک ب

 ( ۳مر او رر

 نا جلب ان ضمایر اتم ۱

 شرع تام تشک لا رار ا کم قود ی یک
۰ :۰ 2 2 

 هو هارت هتل توت نان ےک ام

 الوم ترم الار وہ تطلب بام ر سوک ااو ر مور ڈرا خش

 لوبن وب تب بسم ماد تاک ترش

 : یک ہے سم تر 4 بعام نس یم انالوموگوا ۱۹۳ھ یعر ]۰ 7

 > ناجی کد اقر ند یاسای لا
 فرا معیار قد سا لب

 ےک کے قمرات عح چ آں وہداوادخ ںیہ رکو ر
 2 کھ دمو ےس 7 اساسا

 ہاگں وسڑٹنان یل
 رام ںی اتا یمن سیستان لا5
 روا اجکد ند قت ِيذ اَنت رئعتہ الارل اا د راز

 ہک ار
1 

 ا
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 گر کت سوا بہط, بایأهیرزں دورت کب ع ام ان"
 لس علل. ےہ ک ینا تیب یک اں تکا

 7 فطر حفر لر لر کیپ
 رم بنر تساا و تانا ےگ یو ۱۹۳۹ یا ورا

 فلز فی
 جی ریز اڑ کلا ےس بہن تسابس یم بیل سما"

 ےن کس اا ےس بین تس ایں مم السا ےہ ای آب وبا ںیم

 ( کم خولی مرر ےس علا
 سال تي ورم یو اھ تسد کم یر سی

 2 جیک

 شیروان مر نکس اقا قو
 گن دف سین اص یش لون اربن یی ےن یھب

 ورا یا یس ی ییز پاس یراق اذار
 لص۔تایلعس یخ یر ہک ا جب ۔ اج یہ ےس کر کن

 توام ار تي بسا بم
 ای نسب جرمی رلب راضی جا

 (۹.ہ ص خلا رر
 یھ وہ فل یم ایی رس فوت نا
 | ی دیک بص اس اندک لیفان لری تا

 ۱ تنا ےس ای فردا یم اہ 7 حس ا ںی تعتاد س

1 
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 پر ت .ںہتقاوان ےس بہم پی ےن ا ہد سا س

 - سا ری یار يا تیک
 یش اال بشی تک اند تو سار سام ارا

 برف دایی 6 حرم ردیاب اروم
 اسب و < سبک رپ هم

 این ط رسا. تبسوش نفرین

 7 تر نت اک کہی یا 2 پرکام ۱

 لی ھب ٹچ ےل ےک نھی آی سي نرم
 درد روکا کا مار بی کیش

 تازگی کوک کی ڈی الو <
 ۳ کاخ تاطاع مر ےس تارو اار ول ی رات

 (۳"امراتورر که سد تسرد اه جفت
 گرو دود قاری

 ی مشی کد لی دیر اک تبالغ ع الص وب کن دریل س
 دی سا ف تر سوق ارالعا

 4ھ نوار راس ارب اک ناسا تنا نادر یی 1

 درب یاب کوش گر وراد مز سافر و ا

 /هزود هز او ادا تیر وز نرم لع اوستن الس بسیا

 سست گر ید کاش تب مس یاسا شو



۱۳ 

 (یابیلایدزشاهزر .. :قیس ی رس قم
 ۱ ریو بدو تاتو

 در رس بکس لک
 گر شدم اولویت يا
 کے ها يا وا ی وبه ما تیبا تلف

 .شزز کر ہے نقلی پید لنا
 ۱ (9سبس ای لس زار ) ۱

 موم ان ات یی رک سس

 کیک
7 ۰۰ 

 بودنش ال آرم
j E 

 یھ 7 نیلی ھی کوم در اےس فدای دات تعتد

 رار ررر داود زوردار ےھت ےن دب سا ادا
 لش سست تک طم وزرا نما یت او

 کم راز تم لاگت ضم ادراک اوز ا

 یل دے طوری ارد ایا تم سد نک ےہ

beنلں وے اگ رِہےں ایہ کک ورجان ےک یی ڈرنا ما  

 21 نیم موس رر کن اا تا



 ا 0
1 ۱ ۱ 

 4 یکسر ورا اب ےس کک نا ترفف انالومروا یتا مم اطر حمیرا لرم

 ۔ایام سرقت لند ویا نقاب ا
 1 ۳ 7 072 ۳ ےک ۳ ۱

 یلدا سرتندر باما س اسا

Ifسلب ےرسد وقس زلزل لپ ارد اےس اج هکر ےیل نر  

 ٤پ ید اقم ت وشاهد ردا کم ید اعالم اوت ےک اجاگر
 ) اب سر ادرس ۱

 سورس عینی کم کن زاروا تکاب شر مر دو 7 27 ۲ ا غ
 ائ لات تال طه سس بس سرتیپ الماس راب اش
 رول ۳ a کس ر مر ال

 نح سراتو ستاد سن دز کاست الف 2

 مضب هرکس اليوم اسکن واسم هرات یک
1 2 

 رس ا ترک ر:

 سقم تسویه

 تسہرز.اتلپبطرب ضم یذ قتل گوش اذلو+تسال سیم

 غاد ناتان انضرنل طب ھتل لید ار ید اے قاغا

 یار ایک ج ےک ےس ررکراومس نیب 2لن اتتسا ردا ےک ےہ لت ل

 رو ےس تم یس 4 وول سی راج یسں ایم دین

 + هنر تیم اسم
 1 ِى

 ای وا | تبایعتووخ از

۱ 



 ایم

 ےس ینا غیر اورا یر از یت ہلازااکی ہاٹ

 ۔:ہک ف بررسی ن تعم
 برسی ايم اکتیو ما ۱

 راملفرکے گل انتہا ےراج ارز آی تی مک

 تم درنگ تر یک
 ترا لضود رر رط ی الم نشین انکا ستم

 ترس وہ نیا و ورا رت مرہ ات
 ھت انت لسٹ اتسیرنہ نوحہ یم تیماح کس لاک پ کس
 )سد کلا اکی رالی مو ان ید اتل تش ارم بشاب یر سود

 مولا فو یر خان کن تیر کمری

 تو گير اراک تصرک
 | درب نی لعنت دوشم

 رو فیر سم ندا لاش لو مک ابدا ےب ےہ ں ہر ج اقاوم

 . ناب سیب ترا. ذکر تیک
 2 تاب یکه شرم دنیا واکس ناکات اغ یکتا بس 2

 بمب دا تسنیم تار رک کار
 نا ل سلم فیکس مارک اب سا ان الوم

 ےریئات نکی خیر اضننبے ےس تردی کں گشود نیت نرم
 )0 میرسه سطر ا ام کوک

| 



۳۹ 

 ردا یر اد ایرج اب س یی ںوھکالہ لیکس ربی دراز ب کت هاش ک
 عصب ساکت کسی اس تری وب نوسازی
 ریس ورام د اتا نی بشم تار نیو ولا
 اتش لرمروا بحاص عرت۹ض نالو قرم ۔ یہ نہں در خا
 ی٥ل ین ن ای الع ناتق ظلوا انار دیس

 یک نالو یر لر ان دوم یر نما خانوم یر لر نس

 هاش الر یر لو عکق نل لبکم اش انالوھ۔ ید راہ نالو ارس قادر

 ۱ دگر راد یردعمن اکن گلا ق انشا انالر٭ فر ارایش

 ی ر ارم یم اعدت سلرو ارج لوس متر ریموت

 ملل دید باسلام یکم ایر الوعر یک تم
 دارا کد لمرور فد ی دات بعام (الو روا بسام

 e EE Si الماس رنج

 یوا تلوم ےک فوم سد م اجا تاخیر دد ی رم تب وک ۱

 ردا ےک زدیم کن طی سهعس لیگ
 ایک ےس تدخر دیو دکب

 لگمدح تہباجيئا گیا ام تیبقف ا تیزی ای
 2 ندیم وگو یوم لو
 رکورد ايم تل س تک
 یب ګیر نادان اعرنب یراھ کس ان ما انزگس مارک



(° 

 NEADS ناسا بکرا مدا تک

 و سب یک ےہ فردا ردد تاما ةا

 ربا 4 ات بک تن ہال تزع جے سدد ن اردا ی واتان

A SNEراہسوا ےک  

 تام مالسا لیپ ےس بسط رات ازل وج ےبہر ےب رذفاساح کی

 ات لاعدر دانت لے تگهای سست

 الزام سلف تم ےس لوجدت اغنردا ےب تخ دعانا

 انس منتسب کوس »+ دیدم
 یک کباب کیک ول سش ایگ
 ونا الربا عز کر بت وسیع

 تم سکس اباد لک
 ٥ بس ياد ماتم

 اومد ید کم سام کتان
 ۔ئدل ترا

 ۱ د ےک



۲ 

 ییا آرہا م ترعرع و را ۱
 رت 6 07 ۱

 سوز الت وس د تو قملا نت ترضححد نب اد دولعلاادسمم

 نٹیر کلا کن و فول کل شف و لور رب اروا ےک ےس

 بیو ین وری ۷9 مرا ورم با بش ۰
 تر عمرہ الاد ےس ضال اب اےس ای شایع

 سرای د رشک رق ےس حام ہ شرت دیس انام
 اد صل ا دت یزاف دام 227
 0 ۸۳ کپ یھب بیس ی رد یداف ےس بصارت مالت

 ار ازءزربکو | لدار م بالول ےل عت ی وش رم ماھ دیت کل اس

 رب لغو نت دم لیبی
 بسر زی نسل تک رس
 نت قی 4رط تھک ھی اند سا یکن فو رولع بہ



۴۳ 

 ل کپ یس ترک دیو مدعا اد یی لم

 راپ آسر تیپ ررلعاو اد تگ ولد ےس راز لاس نم ارم

 و اف ييف سس بازو سه تسشزرپ ش کل ادرکه اس
 ترو ترش ل اں ورکی کل اس م۷٣۱ رد افت :r طاب

 | صمیمی امت 0س
 ارم سا ترضعدیویدسترو من[ الو ترم تاج نا

 ردا رر باہ سط ا اح ا ا لۂترمح۔ یر ون ارسال

 ںی لس تبسوصع سیو ید لس مرغ نور
 ابشر الر ةر عد اشرالا بطن همت ودر غز نت

 0 EA ے یز تو کش تیک س دق و راک

 ےک ل صام یاب فا والع ےک ٹیم
7 7 

 هک بیلشتل بر آه سهرگنک تراک بم

 تے و ا۲ ۱
 سوم تاب یت س یف وا سد

 ۱ شر دارو وال اور شیب ل سوری رام سم یم

 تن کرک شہ ہا یاس 2| ۲۳ رد 202

 ووا سبزہ د اکر طس توپ وس نوار یورک ات سیم
 ۱ یا بسا یک ترم تب پله را لک اضوصهسا

 ناف اطعٹ ییلع تا تم گور ا تتت ابر دادا



۳ 

 تبیان م ن لدا ر

 ےہ ترس رم عن اگ و کس یاد ےسرنایترفس
 سرد در یعنی ےس آر زما ےک ارور کار معلا کر او خوخ

 بس فر نا پس لاس نورد اشنا
 ین اتو ر سورو رش کسر نولو اعل راد وکی آں انا یا ےس ےس از

 مولا اد ٹک وم[ اروا ۔ ےک ےس بولت نرو بلای و سم

 . یت کل صاو غف نس یک ار گچ قم یر
 لاسابلاسسد بوس واش زادوا ن اد و وات

 ہدلاو 2 رب کل استپ ےرےسو ےک ا رن کم

 ےس تولد رد او ےس ور یل قنا وہا

 ۔ے کے لت یرلہةلسںا۔ارہاش تدر شیپ

 و بارہ سد اب حا نسو ال“ ترضون

 ےس ےئارڈ یر ود اف تسمه آی اسوا تسد ات نشود

 kO بب رند
 هسا ات فوق شل تب رک غادم ر مذ چھپ
 ید اض پیار ہاخب۔ یت اس رک اترا. کر

 7 نمشےفٹاردا دب ۂتسقس ابن ]بب نیل ےک ور ا

 اک بانجردا افر ما یک مر شاور تسول دار ۔ ممه ایسا ۳

 راس لب رکنے بات اوس وو معاون ا بس



۲۴۳۴ 

 پس شپ دہ سس
 ی ا2 بب El ے جر ید سی دلعلااد پآ

 یر لوڈ او لبابا لای لبا
 4 نانسی نر تشبرب آي اسلم کت ار کد نب رد لعل ا

 (عاادکراد ےگ ےل بن اہم ں امداد انام تس اقا

 ینہ سما تشک

 تھ ذباب ارد قو 7 امد

 عل "ہہ رضا بم رفع تص نک

 ۳ ٹال کپاس پارسا اد سلب | خیل جی تہ امن سم

 ا تیام تور وام ارہشا

7 TS 

 اس میس ب هردو گیرم. تر رسد رنک |

 ناعت ع طے مولد فسا وفات مہ سس ےک تامل

 جے رر ست ارن
 انا وس ۔ کر یش جال“ یضح تن تے شا نار مت یضح

 ا لس پس دو ید د بس ن لاذظفح

 دوا ےگ ےل یی رم لس ار ما ل ہما فاس ےک ترا کا الط وس

 سالی راہرزنشم اش عيد مار ساب امےن ا ا

 اکڑ ایا ۸ بادطرابراب رے اکل اع ےس مرو ٹکینیمڑرگپگل اد



۱۳۵ 

 بي حک رب ی ی پک شر
 نرخ گن کل سب اد رمال س ارم اورد رم ولعالراد شر دا ید

 ترس اینک و
 مس تصرف نال ایزو شے ار طساوالب سر ابال

 تب ںیم اگ خر کج ں یہ ہوس تہب نا سرت
 ری بتا منکر ید یو تیوب
 اوم ید نہی عیش یتا ووم کرو اے تسرد الاردا لوس

 ا مر یس الو یو لصر+ کس لر دلو یک اب ی ید ت

 ازم مریم نارا طفح وه نيز شنسریس دو جام
 لو قامت دوم کر طوفان لور روب ف سوبر

 و
 رم یلگر لا بسجع غلرشیوا 2 وک سکا انا مک ناف یم حس ۱

020 
 هو عسل کما کلا لو ون خشک ام ترس

 یی نیرتننرادم کہ غاب ہٹانے ہی شرروا۔ لتا ائ تي

 ي ییہ دانو ذ اش ا2س ہیلو یت لک عم ام یے تیم

 IA تص ما لے پا د اشر فا تستر

Le 11۱ رگ  

 ہاشرو رومیل کیا ولیکم لس تسخیر سیم 1



۳۹ 

 رسید
 قسم هموار پرت

 زا ارد سک ع الصاد نیر یل دتر سرد ےن پا

 یابی ب تشہا تان تای فو صم مٹی سرد وک اوگ ںیم یف ملا
 نک کہ دی یم ےرا سا ہد

 دیتا سیصد دیس ایم
 رییس اس سن سرو فیت رک
 ےک

 زج اپا ال ٹپ داد یک نی گن
 ع ٣سر قن کف ردع یکدم کر

 تسزآمو ےسربد کر ر کسب

 7م ۵سو 0 نوش قمر یلدا کما

 « بس سد تر جک
 بز ب انآ ےس ےن زاز

 یدک بیر ا
 .شیلاس» فی گرما 6 ار شکر ن ادص

 ای دات صا مج
 ءیسیئاف زا قا <* حس لدزن توت را * مي ی

 باۓ مدت ی بات صف "۔۸ نیلا ت ایر نر را



Ic 

 الا. ات نر لب اف
 ما و املا ٹر فا بر ۳ متر لول یمن

 نخب دلا لا بول لبیک بیل مم مالا ٹی

 للل | تر ےک س ردو ياد یک الخ تضععہدالع کک را

 کشتن ر سير ور ره
 لی بلیط اچ ےہ یک یر حےن بحر ام رییس الو مس مان

 بوش دانی ےہ یل صاحب امس قطر اک مارا ۔ےہ

 کس ج دی اطا کی رم جما یدد یشدا فسا حماس 271

 سواد دا حرش لار هدر روم
 هو الف گ سی گیت ل اض دد ےس کڑی دیاں

 روا ندع 7ظ انیس الوم داو بش ج رشا ساکت رسم

 یر وطرف کدو لوکس الوعد هرکس ادیان نسخا

 تادا صام هاش مع ترکی ر ایلام انی ید انب عر رش یودرا با

 ںوشیسں ںی روہ اش ت ایا مت تر ئاس سروصح مس

 ورم ی قیر اینه سوشا لر اے رش رتب کرک

 تنفس سر یتسرب ا ےک بح اص هاش ترضع ئر وتب تسل

 و بو برن تخم ماسک

 یقلفم خاں امل عن٣زگل للہ ی لص کی ون تارق غ



W^ 

 واش شوک مگس ی هر ار تحب مت لسا

 سفت هوم کس تم گن
 . بس باما

 ریس االومردا بصاص هاش, مزار سوي ں دا ارادے رفع

 اھم تب ںی روک کرا پتر ران ںی ا ا صام شرا
 نی. شف

 ( ناص ے یں یدو ار

 U رت اد ےک ی دس ا ۳ کر اموات

 میرا: ےک و کت رب کف یاد اما مال ازم ڈا کا ےس

 لام زض اک سیکس رک تشاو ریش یا تا
 جاے ناشی سا فاز بن بوزف بافآ طس کات

 بگی ببار ياري
 اب اب تزع تایید ےن ی دی لاس ع دد“ با ں ادا

 ارب شاروخ اک دم ہدرکمم ےس ابا ےن اد اذن تم وخ ہہ پات
 دارت وتس بیل س تد ا لا امی گگد دا تماب بیر دا ےس

 ین تربت مال سال ری ارب نا ااف ویب امر
 ناد تردا گی تی کیم ی زم وکس ار یتا کی کات

 رگوں امت سود یکن اسم یر ےک وطئاذ یکیروال وحالطصایمالسا
 لاخد السد اے رہ فو فار بے سان تدریس



۹ 

 واش رک قا ۳ ما سنہ اب تار ہدرفوآز رس

 اڑ مور ےک ا بر یر ماتتا رانا اروم ی ول اولا ائ الوم

 رم خرما یب تہ تب یم اک پںم

 سا ےن تمامی نان فای ےیل وہا زمر ساروا

 دف آے ال کک لہو تر ات طور ت معا

2 

 یو لوس تمع ری ا د اشر ونار حرف

 ں فس بصاص هاض ترا. ب ارات س | ن اسنر تم ہر ہے اوو

 ترم إال شمس یم گا اپ نیٹ. ۳7 یی

 اوٹ ور سم ابا

 ہلا 2 ےس تا نیا ےھت تس ابواب ااش 1 ۷

 ےل ہار اےک تما سا” | رنا کک یب ےھج رو رز 27

 یت 2 ق 77
 نیرداایکرم /م اگل دزام فض تم قد کے ںوہ کے ےک سدزفا

 نر کیو هر یر تفکر
 اک تمام یک الم ضم براساس ک ر تفوت یدو طل ابا ںیہ

 - بسا یر

 شا 1 قد یک ےن ممد سوو

 تفنگ جست وس مک ۳ ایت امر جزا



۱۰ 

 پیک کن رقم ازش سره ماسک

 ے یر دنا ا اش سوت ما
 ۔ےرادزیآے اب ت تسززم پتر. ےک اگ آے سدص اطہیقخ ۱

 یا یا تر وک عیب سکی سکا یا اکو
 وہ تب انیقرب ہفع اد ےک تیزاب طفل سیا ا ۷ ےساہ اید انہ
 ته کر ہری نم کارگر سا
 ات ہی اک رخ یا کیا سربرگ ساد ا سنا

 ۔ےئ اج مد رس کریس سولفات
 رول دف ام ذسصا هاش تیز سا یا

 ہلا عی ما سید دا ۔ےآ مان توف کیا الد
 ۔ےے ل ےگ وک اردا کت بست یک ززا

 يا ردا راس سس اس هاش ترين کک
 یا وارڈ آب یرحیزاذا لا یه تسنیم 5 ور هل اسب تل
 ملا نا اپی اک یم کفر زی ایسا ہد کک ت۳ تر
 )رک ت نس برف يرنبرِب بصاص عرش انار ترد ناس

 ےب نر قد اعرب یس ا لالو ترنم ھر دا یر لصر دا

 ېا ےس کے را الہ یک ت وک
 تست ازمون بت اما
 کر کل ع ہد یک اکر تما ےن و ئاد اہے لاخودذ ےک

 ےس



۱۵۱ 

 مو اوست سير هک
 یی صخ تر شیروان رب سم اف علوم انت اکے

 سا افت مکین طه یوم یل زہر

 في

 رسل ناک ما lL وظانم س1 اس ےک لوک از سیب ولو ۱

 هرظاثعر تا اش عجل اس نواز تک داو وظن

 ستار اضرب ساف ےس ن فام 2
 ےئ لا باد . 00 یس

 نسر رر کو و نم ےس وو شک یر تارام ترم

 اودا ی نیولو رف فسم ںوم ر رر اعرب دیسک ال: منا

 4 رب یر لعدن لرد

 مس نوش 7 وہم اک رشک وت روگ وف ب د لص

 تر ہد بار بس وگرنه یخ زا نت جور سک
 رفع نی ویب ےہ له اب و پا ر رش ناتا ل

 تک دن ےس ون ال ص تسرومع عیسی

 ہوش رکو نامر طر لر یار ار 72 7,2

 . 7 ے27 ال تردد

 کو یدو یم ماندا یب نوش طوظامتشددرفسزرد ےگ ۱.

 مر اش الع ترضحنرا مشک اشرف ملت



lar 

 ہک س نرو نام ایک از اکا یے نے و ا۔ ںیئےے ہال دیر شت

 رک تسفر کواس سوا ن ئادنس ےس ںرٹ لسان شنکر
 شام تبرف ا روا درگ لا ساون واس راف یل اھ رال

 ؛بصاس فر ناما کتبی ارا رم
 سا یکتا ےن عام اعررپ امر ی رلعم اکں یل داد لرم

 تیس ےد ارورد گز ری ارگ سا قہ تل یک وم رم

 هوا بسا ها ترس مع سل وب ۔وراظانس ۔ںہم

 راگ یم ناکہ و نوری نر بصاص ن مع
 وپ راکش کي رند لبد ناد وہ گول ےس تس ںی کر تک یک اف

 شود مار گرا واسه س
 ۔ ایگەرود اکا قمع اقف ےک اردا یر العب ےک سا

 نمي کباب م2۴
 ما الگو درک ا سامی ل اب اک عت اید اتو ےن
 یکن طی داق انام ۔ ئر داو نس شرم رییس اندم: احا یک
 امر نادم ئل اکیلا تن عش تم اڈدم
 ہپےرود ےگ باغ باس اش ترنم یبہ کب اس مخا

 هرو دير تی دود ضیا کل و مکی
 یو ره وب کتیا مس رگ
 لس اندر مم ےریکےتر ادوار دار شی ےک ں وسن



2۳ 

 + 2۰۲ 2 مع اگه دوبی سری با تت تر یہ ےک رب وما 2 2 ۱ ۱

 يا اهم اد مولا
 4در ولرم ب۷ دیبا وال واہ -7 یر ترو تایر م س

 تلا بای کد وبلد اہپ سٹ یروک ن ال جے 1

 تاس۔ ےئاج ایک سنع اکا ساز ہلے ایہ ی زرہ شاک ا کا یوخد
 . ب ںیم ۱9 خلبان شير وتارع عا یک لو ایہ قم بلا

 و ا۸ع ین امان طا ین اب اف لن مز کاما ی روم ۱
e ۰ھے ےہ مو  re1   

 ےس ب با( لشروط ع کل رقم س نضر کد تائب ےک ك ا 1

 بب یت یک اگلی زا یی جس سے قیم کد عح سا ےن ںویٹایداقت

 جت یعنی رک ریشتری
 ہے و و وت ےس رپ
 ذوب ۲ اتم دا تسل عرش نر ولو اہ تیمی نیما

 دوا نظام اب لابباکب السلس کود نت ءا رخ ایف ود ا

 كس 2 ا رک م تلل ع رطامر ینو کن ب ےک ترفع کے س ایہ نیما

 انا تا نایب يک لر
 تر نل تارا جے ےس اوما کب عاص جنر بنا وہم عام تری 5
 - 7< یا

 تالار لر ياد. سین اپ کیس کک تیس
 7 ےک س اہکی دا ترضع لال 2 گس ظل اکر مل ہا ٹرصسم 7

۱ 
1 
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 | س یف بس سیب بیت الم اکے ض لصف مایار برا ےک ےس
 اب ےک الع نے یس ود ردا قاعد العروا یش الگل ام ایل یر

 | ت یف داب وس کاو اپ امر ۹۳۵ یردرقرء لصیف کرین ردا ےہ ہہ
 | ےہ سرور زم وک ام ےن چٹ. اھ کاش ںیہ ن ابد دلار
 ۱ ۰ ادرار عام

 | جراف یکی رند ترنم خف یر یت یم السا لباب عاام
 ۔ ےک ا ططط در اکل صفی و مر. و بسم ادب یک دث

 + ےس ارفع یہ روا تا ی کتو

 "یب امين آروین" ۱ نا لاداق
 لو ناطا زکام تزد ن لک ا

 ولا AAS ذدوا. ےگ بلژن ر اباق فر ےک

 ۱ غرب بوس لک شرت سبک سما نواز اید انا ہی فا
 ۱ دانی ا ےس ئاس ےک گم ۔ںوہنوا تنا نم عل گم ۔ےئا ید ا

 وتی دہ ز بایماک کتب تل 71 او اق بج تز اوج نما

 لپ لری “رک عاص ہاثش تحمل قت ہستی
 ' یب یم تصبروا ےگ و لس ام ویڈ ر وا. گے اہے درک

 | قلف تانک پال رر تے
یر ھ یکم لسا ےس او اش روم ا م الع تمر تلا

 ٤ تسخ

 ۳ سب ےس سمٹ فا هد ید

۱ 
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 4 ناتمام کی مش نادات ترند

 ہم فل الس ردا کیری قفس یک ور الکترود

 مای نوش گم تستی ورت کپ ار اغا دیا

 تدابفگ ید وب فسر انلو دراز نیر لایک یدک ۱

 eS وکی وما
 یب حسی لاعزوا۔ ںیہ ںیہ فان سم نیا نیل ہے پک بک ۔.تے

 اف ول باس ہ اش تسلط اک فا کم

 ی متر ما. شتر نیک
 ر
 نا

 تیک مد ا | تادف ینا یس یر مشی
 دوایدا ا سا اےک ٠ شی کسری یی کا

 یک اسکے داد ارم ہلال 2 1 اوہ اڅ یہ ددا ررر ےس ریسوو

 ےک تخ نیو سان نوپزب توس یک وس
 داور وک اد شا کس اددا بہ ےہ الس ا ےہ والاد ےس

 کم اد کرافت تره اب سرد ی دکب

 یاس سید رک کی دوس ےس ںی یاس
 ع زن یل تعا انکی تن اکس وا گانا شی
 یوم سرش یگ تے یادا ےس تگ ساب فلات گے یرادا سس تس

 سد رس سس باغ اہ سہی نایک اہ رر وا



۵۹ 

 میرن زنا یب الو سلف س ہال یز ےک تہ ایسا ددا
 الر عع ناکہ ےل ادوک ت دس ایرنا ےک وعل اراد سیو ایرو یت یجب

 .-. رنب ددیقج سرس ی الف نے اد نس مرور

 اس یاس گرند ملا یاری
 یس ایس ی ترض ۔ یک درد بری دان لار شن سا
 ناتسرتہدازُآ لم ت فو تم سل اسل ا۔ تع فکری ل تاس

 | همش لک ام وقت سیل المسم تروص یکت سین قا
 رم ناو شست یا اش تونم ۱

 درہ شی ارد ۱ تس تالط تج کت کرک کرد تیبا و د تک

 | هاش ین اپ کدہ ال تی درہ یکے او اے
 لاگ ےن تورم رکن ۱ یول الا رنک ع 7

Je 2جو اشرتآو پل کی زا لایردا یدک ید ببر  

 ی لی ظن ی وتد ےک دن ماگ تگ بل بست داف

 سن یر لک پید ٹ تلہم یم نا درک یف
 ھ٥٤ مطب یر سکس راهی اتار تم ایر
 ۔ ےل اج ےس یبا ےہ رگ

 نیم ںی اتسفرپیرا نت تخے یسیکمیرناطرب بکش
 گن یک دس لابقا وج ی مدد رد اسا

 7 ما لام نند اھ اکہ ادب تعتمو جے م السا ںیم )ین س



 ھ4

 تاسو اےس بص اڑا قاتل ا ترم رک ت قو

 تک زیا بردا اکہ د انتساب ےس بصاص داش ترعب

 pant تحت اد لد رہ ل ابق کج دن
 یکب عاص هاش ترس اس هک تاج کتبر توت تستر
 تن و روم ےئل

 ۱ درک رف بصاص اف ترش او یورپ روم تدع

 ید اب تاریخ سم ا۰یس اس یکن اسکا
 اک بر ےنتا یا نووی رم مبدا ۳ عتس ج۳ در

 نا یوسف وا هستم کا طبس
 س وفل. اناس اها مغ هدر تادف ناو اھیوا یم اپس یک کب

 ل وتکاس کل دز 4 تس شمر یر آف نا یری سس وسمت

 "سرب یر داد ارما یا الالم اما غربت ترنم تیم وص رم

 روا یورو ہا انار۸ ترمیم ان د ناک ن ۱ سی یس یک

 دف مکن تو نیوتن از یر۴ ار یشن تع

 لا 77 ادر رپ ار گان ی لاقسام تبحر وا تارتا دام

 قاب برج يا نیا وین نا تشک
 ارم يداوم کا نرس نر و تکاب لب
 زغال. امر رر لمم اسال اس دنس زیری

 تام نادر لر ور "حیف فوم
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 رفتار ب کار بار ھا ےک ٹر راسا مزز کو سیو
 روا آر صوخا سا کل س ےن تر انسا ایران
 رک نخ مرا سده سا
 نک کر ڈس زخ

 0 رس
 را دوا شی اسیر اف ادرار اس

 ۱ 7 روس ایران سو ۱

 | دت ےہ ورن دات ار فد تک

 تب رابرت یر سه سوفت وا
 گی سورنا رسم هزبب شب سگ دا

 ريتسر اپ ار کرسی ےک ذکر تن

 7ت7 پک دامت قت اسکی سپاس 7
 راز ارد اع بکون شکر ددا خرس ید ازاد مرد دب
 ی تموم ۳

 نا ناددا لو تر گرم العتس رع#ر دار اصلا ت سرد

 ۔ یک شکوک یک یوں وقعیکس ن دادی شاکر صاف
 | مک سالہا الاس یوا مالا تگ دام ںیم ۰۴

 لا طے تب خر ار ددا فا ترعب سکہ تبرک
 ےک سرا اباذر اکی ایہ دت ں رک ارپ ت ادو ایس

| 



۱۵۹ 

 23ت و قو جک
 تو و ھاو سرت کس اش ورق سس ندا

 کس سس سک رکن دلتا
 نی. 7. ےن تیلو ور اس

 سفن دیر ار ۱

 هرکی از یر ly ا

 مدا یک وقود ۲لو ےس ارل تح اہم ها ٹر ونا الو تر

 هی اساس کس ادا کت ادا یف

 کینال تسمو هتک تسر اف ےس کی کر لوصعا یر تالار یک

 £ ےک تشاو تح ا !ارفراشرا ترس مطب یا "یک

 سٹتاب ضرب بی افت خر یف اکےس ںی SA رو تری ل اسم منا

 7 ایف لیک ل اسم ون لوس سس بول کس ر1۹ ۱

 ےس رر لس اتے بہ نر بہ با ا
 نا قرن تسر اس سایہ ب اش 2

 سا. نگہ اِس نام کر ےل اق اک سرت ا ا

 ا برق ےک کبک سم م اکے قل

 یونان لم فش الر رداد توف ںی تای
 ےتر ار کما ی السا هرم طس یارو لاک دس رکن

 اسان ان ےس بس ناار ای نل کرد ۱ ۱

۳ 
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 روا شاپ یک ښا ت اض لک رکنا تستر ارد ۱

 هد اب بوسه تفرش ندا با < ۰ ےس ا٤

 یانی رہ رکن اتسررہ ے تم سور الآت شاد اقا

 1۹ م دا اوز ناسا ےک کک یر سدد یلاو سر زا

 لری بسی اورد ازآن اخسر حر طس ادا ئوم تب ازت یی

 ےس

 رنو بسا نا راک اتم
 یی دبے یر کش

 سا ںیم ید ماجا تاید وہ ف ل افا ی ےس غادر الد کہ اسود
 تا بر لار یر رب يا درس
 پرت ین ین جور بر 72 لمسی ارد

 ایرنا ماس اقلاقم سرو تیتر یقف بر
 ۱ ریا مروا ق ت داغ اذ ی لذا نیر(. زب یکن والس

 منو تک وات یر معک ن راز دیو ساھ ہہ ۔ یا یب اغ

 ار یھت سر طبی از زر وار ی السا. ہہر کیو دری کل م
 گن رابه مچ نا ديد اح

 نام ابار

 تم ےہ حس
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 ا م و هک
 نی ضا

 گنبد ماد ودر مشرع توسل خب

 تستی تتلو انا

 تساوی رد لار تي اض ن لع
 ے ر هر م۸۵ نإلس ۱۳٣۵ اف رر ا* ف وشر م الخ ےک ند

 ما ریو 0 و ےک آہ ےس آرم
 مس انا جج ےک اردا برد ایر تم کیف اودرارد مال تان

 ۱ سان لمس اس ی دانم نزار ترش ۶

 اھت ب۹ تو مه ژانر فر تور ےس

 ۔ےر آر مس ےس دوش سی یک دلا اد لاس

 تر معرنہا ار کیری لا اٴ طرف
 ۹ ۰ہناطم م۵ ۔ےھت ےس سم ہیر تر گیرند حرم او

 تو یس ۹ت سمت سن 7 سرفدع 7 ++ // 
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 - اط ےو لوا سی ناب نوب ید اشک پا رد مم م رس يذراا

 کرشن | تای یک
 کان رند تیادا تمان ناردا۔ مم اغ یی

 را ییبستنوتیرسی لر. قع خیس
 ہک دردم الاد Li ۳و تشارف مس

 ستر یارک دیسی وف ادا ۔یئاھپ بتی مرد چند
 7 اینک اد ےک رشت م او سری صل

 ترش ناسا پلاس. یورو
 زا تشاذ سم تاذ یکن : ںاہچ ےن تراق۔ اب اع نیس حج رفتسدن
 کرا قرتم قدذ گیت: عی ہت لخبب:ں زد ۔ تل تو دضاطن
 رح وا تنا یکن نیش نور. لب رگ مو
 ی
 رکن ا کن اہ او ےبس لعنت سه هوش اس

 نم لاووک رب یاد تسلیت معاد
 ٹول یک شیر سدد رادار کی اس عارا پآں اہ اہک اٹ
 انت[ دام س ءاگرد سا ےن کارن ھم نی دس ایست صف
 تسفر تف ودیر ار رکبو درر اا اپا سلا

 گیر تگ مات مر تستی ماھ



۱۹۳ 

 ۰ یس / ۰ 7 طط كا رو

 لا او ں ولد ں ول ے ما یں دلد نر کا وب رد تاب

 لیہ فو هرابن اساس لات او ہی دولل و ارام ےس

 ہے اہ وہ تیز اوم ےس یکتا ق کوک کیو ادا رپ
 يا ستم اس جی امر

 کس بکر شرم زنا اےس هجا مت معاد ی

 ګور انا شر سرک ے ںوا ان تا رولعلاراد روا

estiميفلردا ث معروف نفیس الو قدر وقح رام  

 ال تلف ادراک تاب لر
 انس نره یک منوتو هوم کود بسی

 رات ساب پآ۔ اڑ پب ام اس ر ےس ن ادیب ا چا

 لوگو قم سیروس ےس بم اتت اپ لام اک ایدوصخ

 2 رم ےئار ڈر ر را ےس هد اسے ءابلط۔ نک ےن اکر عم

 ناب رس رکن رض کتے کشی سل دن کیا
 “گیا٠ اآجآے ماس کوم رن سا ارد کسر کشک

 یل ٹروا شش دلا یخ اوت قتل انڑیئاانت کر کل شم ن زط

 رار شد ےل یکایک بلف ۔ ع تاجر ن اسلام لک سد
 ل ر لک یکن تر تار یک اتم اد ZL ام

 لر تقول ازل ت چپ اک ادا یگ ثمر
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 ۔ ےس یر وہ لگ فان یگد ےس نا وا سار وم یک ب لاف کات ماعم
 لوادر واتم ناگ رده کلا نفر نا تقو ےک دع ںیرد ترک ا

 ےس ےک س د د د کے یو ریزی لخت زیاد
 پا مگس زی لات ںی ارز بیل شتر سلوا ےب اع
 کی۱۹ ۴۷ “یکے ےس ہہ ۔ے لاس م( ترد لکت اردن ید یسک

 روا قسلفو لنوو فو تم« رد 2 7 یر اس

 ۔ ے لشرب اما ت اد ید یک ا شرا درر
 + ےس فاطم نرتب اک فر ایک ناسا

 (ل انت یر: ں ون ار

 دز مور وسط تیک مس
 کپ | یورو لعل ص
 رت لگنا مدال هرم بشم لا السا شم

 كیسسوا۱ ۱ نیول ملال ضس پل, قم اش گرا ثرگ

 لاسد طب ےس اردا ید انا تنگ ںی ہل س7:

 ےک لاس نود برو ۷۳ صر 1۹ ۸ روا یل یس رس
 نب دل مولدلارار پآپ جءاید شیوع يسد ںیم لی ڈہیمالس كا صا اوس
 رکن روت را ھ2 اڑ وف وا ےس ںیم ںی
 نیما ارد ادا گراد سز بس
 باده. هنر لر فای



۱۵ 

 اراک را لو سست
 ےس موراد تسر ورخ سوکر کیا یک

 "ترا الخ ید بوی اتم ید شکل از
 ے وایم ےک تار ر اےک نام ےرارش تک سمت

 ہیلن : قو کت تنفس تسد ےس

 نبط ی دول ےک بارع ها نرم یر ناب اکے مانا

 کنارم تدریس تقسیم از لست نر
 و دلو طی سکسی یوم

 زوار کنند کرا کیل تحرطس اونی یا
 ات کن بس ازم یدک ایجاد سری سی

 بک هوو شض بابا وب ادمین ید
 و رم تما ںی لی اڈیم لساوصا ترا ۳

 ررض ےہرتبراردولعلارا رگ سی ء۹۳۷۹ ۔ےسر د سدر ل إدردا س

 ےس لیبل سذ کرد سومین

 7 زر ذات ور شتر ر تتم
 اف کے انچ نا دق اب ےن پیک یر سما جر ماجد

 اوم مانا دت تریکرکہولعلارادروا۔یلا تہی سرد با

 راد نیز ون سس موم نسب
 آباد ےہر ام ےس ےےنکل صام لیڈی ملے س پو ہک یی یگ
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 دعبض سبز عرش رس سکی سپر کیف
 الا یزد یکسال یلط تصدی ضا تخم
 مد سمی سیر فساد ی ار یکردارصع

 ےہہک ںیہ اھ ها ور فرم سردرد لوسا گنا
 قضا رب کس تا ین ن فطر
 قو بد سد نین نکالا وری ےک وولف ےک نا

 ےس ناس ارنب کد اد گردو یاش یک تمرد سا زط یر سوادا

 ۔ںیھتی رکی

 رو لوس ته مرا نیس وتو
 ترم «ل ارور نفس ادرس رک ضیا ل یتا ۱,

 مع - ان نی بشه نشر کم الس 1ے ایبک نر لت ال یش الخ

 بمد بیک مس رب« کت سس
 لم ات ں بسا عرار ت صنم فق یر کک ںیہ یا داال وک
 درک

 ئ بم بیل یاس

 ےہ ںی ری ائ یخ وم موسی تک ۱

 ےک تاکو تذل وشر ےن ےس سر ہذ الل مت میئر لا تک
 ۱ نطظضاقق رو ساخ ےراقناولخ ضرع عشا ددا رس ےس زام

 عحساش نرم ےک ہما یسک یک ں رتل میک م لرو |رفسلنو



۱14 

 لودر دمت دسر کروم ےک تزف موها 2

 زانتیا تپل يا
 سلب ازم فرش هست ھ7 فرم

 مدد یر لر یک اکے تیشہ ۲ نتا شو کا ۱

 گپ ھر قی اا ایف ےس تی ید ولد لاس

 ےس پا سالف ےب ےس یک رتن تم راع ماتم ما
 ! ال ثسدعسمد

 نر رعت سا ںہیں دار تہب تارن ید ی پل اوہ
 ےس آہ الط er قلا مگ لار اساں سم و

 بحاص نم ق فلانا ب 2 لپ کسی طالب

 رزم لوس 4 "یگ صا ایم الو رح ام بط ید اق الوم باس

 ۲ررم ۔ ئ ددا و ظظفح الو. لا ریس الوم ئو لعل

 [ ارم نامر وهم انام دونج تعسور نام روال رام

 ےیہ نس ین غار ۔ نا ھر نن لوم ین نو است
 ۶ ب باشپ ار بندي ایم یا

 تعالی مت

 فر یرحمی ورد 1 بودر یس اال 00 مم 3

 ۱ رک
 رم سافت تارا تفت `



HA 

 نا ود تازہ ںی البور کمر اشک ان

 کا ےک تباطخ فنا حسی ردا بیداری ۲ من گو ورا گسراوسمشم

 یاد ربا نا ارناد تار لرد ام« تشالبر تصاصفضخ

 کرو ری وام بالا ۔ ںی طن رلوور ریو رتن ا ےل

 ےس و ادت رداد ساخر مارک رقت تی اےس ی اے

 جنس ریت لام نبط ن لا ی ررر تالل یت ابی
 ان ایم قاب جم بدو راد کس ال

 ں رر )تک کس ۶ ورخ وجد ےک سس ہیلری ایں واد

 نادا نی ےک رل نیک نرمی شم ترش کد
 موس رام( عمرم «لدر ین سل اٹسم رنز حت یت

 ےس ےس مرا ا و ناصر تہ ابرو هرید

 ورا ٹکر قوم رو اف تست بیر

 زوم روا نیر عشار ںاوسد بود امی ب آم سات قطار م ابرد ۱

 اف ریس ں دورت
 موس سبوس تل تبلت رقم

 مع باس رس ودر وا دوعس هارد | سس نانرع

 4 مايل ا رسد غزل کس ع امد شی لک

 نا نانو کرک نا رم الر ا۔ایک 21 ادرک یتش

 یر شبا ۔ لڑرقلازاچ ا٢ لسا لقعلا ما طب نایک ایان



۹ 

 ۔ںہ فیئاصنارال ا آرزو بارشا

 نشریات
 نر هر هورک تار ےفرتن کف لس یا اہ اح تم ۱

 بسر نرگس ابیات انا ارگت اعمر دارس

 لام تیفیا اد حرف آب قرض اه لک ےن
 7 روپے ےک ن زیر ون چت کش اس ین نایک چ

 سرت دارد
| 
 یی ہت ےک کا
 1 ی ر کدادپ ازم لع میس درگ سانشر ںیم السر 7 اتر سش عے 3

 اک نیک اغ دارم پاک ات مر ۱
 هلا

 . يي ترنورو يشرب |
 قمنس | گونی تی لٹ مد یر گن اف ما ۸" ۱
 5 ۶ , س ۷0 یررکں ب تتش اپتا ب قاسکی اسے فدایی ور

 ۱ ع اء لابی عاق س رلباقم کم یگدنز س رسبت راز و

 وار هراس مو خان که اہ
| 

۳ 

۳ 
 ثم بر بر ملعون

۷ 

۱ 



۱۶ 

 ۳ ےس کت دالناکں یی کر را شل او اک رددوا ل روم نوسلگی

 اللد کی ںیہ تاب ےٹماس کن ایرنسلا اب ےک سو یناعم ےک

 نبايد ۔ےہ اوہ کا ت معا یکے 4

 ١نا گئ انرب فکر ارب ساحر اح اں جم سلام نب

 ۱ رہ یم یتا ںایتعک کد سرا یک ےس 1 لوسا
 ١ ۱ تول اک مس زکات

 اک لاوار قوشد یوذرکسسرسسظفماوس کی ئآناسنا ںوھکالای سد زہ
 - ال ل بیپ تے فخ اروم اشرس

 کم ہما کام گید ہوالع ےک نانسکاد ن هه«

 جید اسا فرد نب خیل رنز یاس گن ناروا

 :ںہ ےتارذ ئ دن اربد ساد ص

 ای یوو گارد تون یدک م رور ی مطالع“
 1 مر تم سا اس هم سای ٠ںیم شی 9 ای تادف

 ۷ نانسی ےس لاش یا یب تد کپ وا
 ا راک نصرت ںیررضی ل اسد نوچ
 : ازت خم تعصب ییا رق ںی درا ومناک

 : رو وضو ام ےس یش اوم ای هی اس

 أ

 ج ح

 ۔ ےک سس تایم شا ںی کت اف تک اکرم
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 ےک سالب ےس نایت آکا لک رک شد ےس ادا

 ںی انگور بس نهال نا ن اکے ریما
 نر ےن یر اے اتنا تسر لس ساوزارنا#

 نرخ مک تمام ترتعر کس شتر مس کم ۱

 ۱ مس اچ ريزي ےک عن کن سم

 ید تیپ اب رکن الا کج سس
 زار کف انااا تسهیل ناسا ین.
 جیم سفیر رس تربت
 نک ےک صا ایاآودناہ: تم ب ا موم تنم کرا یت

 ۔مریداجر کر اکر اکایک

 رر کی مافن داس فر تم
 7 ا وتر مغمالترنعرُگ ید ر ہا روس ا 1 ےل ےک یر ۱

 لو یاس یی طیبه جاي تا
 ٹو تے
 هکر 4 ارس دیکر اذا ا رض نر

 قم ےک اب تیشہ ولیم اف یت ایطفغرا ےک بیل شیب

 رپ گرا اتن یھت
 < هاي سا هر با سا تست یھ پ
 (یل وطن یا ادم ام ایم ار خانم



۶۲ 

 ناتو نیم دوس یتیم

 هنا ن احیا یابوک

 ےن لوڑا ر ب حام نون ااو ہر
 د اد ترو ست لا خیل تا تس ایس

 زیر تیر رس داتا غا

 رس مع اند غرق بروی لاو ۔اآ

 مگا لس یونس تیتر اي ۱
 ۷ ء(دراشر ےس تسسایسر تربہ مس اہمیت 7 تے

 تا یٰمروا یم ید ںاہجبےل ن شعر لرم الد ترنم ریا ءا

 ناقمرن ٗيدازآروا تمادفي بس عن ال وہ۔ای:دانآی/ اں

 مان تام ی جس یم ےنان باد ایسوکں ولس اصاب ددا کک
 بی کرا 1 ےل ےک ٹیک حس یلمںیردۃیگےپآں ہ

 ١ ےس بکس ردد ی اردا ایک شنی ص تایل ناقب
 | تعاون لس کر ادا ی ایکو اا سک اطاق

 ےک رکوع ں یر اعنا تیک پاک ی لذ دوس ں ہم
 بم نر اه ےس 4 سالا ٭ قم سدر سما

 سا یت کک کف ریت تی ڈی لقب لوا کم ادوا شنکر الا
 اًلوم تطح تم الار گی ےۓرہازمر إعےڑٰبےنر/ی ود دذفم

 نقاش بیل تر یر فش



tef 

 یو رر ن دا ابا کسات کب صادر کز ی الو *

 رگ قید نیم
 هرن رداد و ہیٹ ایالات اکرم لات

۳ 
 جی و یاس اتسالا تر ہددن۔افن ررر اب ۱

 تا ا مع ر لیس لا ےک, ۵ ]مش الو میس |.

 دل سا شدی ءیدداد تہبفس شا سرک ٹپ نم اک
 7 تنگی نسیم اتلوسروا۔ ےھت ےہرارذ یس سش لا نیک

 ںی ےل ےہ کاک اون« ةلارارلا “س البا نا

 تیب ےک ٹریم یت اذیت ت سز قوا سم سی
 ےک zt مت مع” ضں ارو اا اپود سیلو

 یو 4 شارف یک رقد رابودروا۔ ےس 7+77

 ر و تر
 ےک ر نا برای اب یبوست

 یں ززبس ںی ارتش اب کی وسایل سنت
 دایر تي ہوگی ادب

 یر ريز آدرس کن اسب
 ںیم کک رامسر یو رفق ار سبقوا ہم تلخ



tef 

 د یب نہ ال تست آر باش تاخیر باک صد
 ےس لاش الخ کس قی دات زمہ ن اتتسکیدن ںیہ ا. یئلاڈ یم ا۷

 تک بد یک نت سیر فک سیمی
 روستاي کر فنی دی
 . طی قم

 تو ازز رع الم ےل م الاس ر ے۰

 دن غسل. پیر بابل" تقوا
IAندوب ازا ےس تسر اس ا اینا یا ما قیر  

 aL یل روز تشو سا ت سفال ES ےس ےک او

 ایسوس سا
 رنو 0011 زا الا السد ا۳ ۱

 2 یر ارم تب اہ لن اما سا ی دستک ک
 سل دن بکس ولو لو تروا تش الف

 نا یت ابید توکو مصاب ایک رار ےک
 دم ری لر ۔ یہ لر ےک نان امال اورق م رسی مات
 ااغ تبع وو ت یی مال گرما 1

 نا ترا ت این یک کز انتم اسکا وش ید ۔ ت ںی ت
 مي. لی جیپ اقا
 ۱ تکیہ نا نم ر الع ترشوروا ایما طخ یب سورہ نسل یت



۱۰۵ 

 لو دا ترش لوسا له حس وا تشکر ی ڈر ا اڑ ےس

 ۹ | روا ےگ درا رب سیو رال ترش
 ۱ "ےن لام یسک ات لگ کہ

 ایر از ر تمرر ا 0007 2

 یدل نروار ن شتر تار 1

 نا # اونم نمرات باو
 ام تلکس ای جسارت ۱

 یر هرس لار طرز تسکین اسم
 عامل ی ےک ایک ق وح

 بجے تار خر دضدرارگوکے نک کر شست سام سیم ینا

 رم اس کل ناکہ ہار ام تیبا الات ق س نا ا ۱

 نوین تست اسوان یکه نچ يدنا دیت
 ےس اہ نار لس می دازآ سرود لر اار /ںون سوار دن ی ں وا:

 مداد )کی نیل فک وتر ںی اب ےک ےک شد ان 0

 لوت دسار ےک وزرا پلیس ا
 رسم تک کس نیک چپ تیزر کشک لے اد دق تو
 نشو موشک هنر ےن ان لم ٦

 0 ےگ

۱ 27 
۷ 



٤ 

 ۱ بم تک اود عر طس اردا ادد دوز تس یی کک یر

 دارم تااح نک نت یر ظن کل سیر ام يوس
 ںِتخارد یکم الک منانتسید نم ہتھگیہہ بک خ ںیم سل دس یب یف ڈیم

 تب تم يا ی
 ر | هتل ريال یہ رتی یتیم ںی

 حبس نیب اڑس انک باقم ات شر تشوف یش رک سمت

 - ین تو تسکین وي تشو ا

 قلا ری بست توت اوت 4

 1 سا. ےک سر یہ شے درت کی ب ناار بالغ ۔ ہک

 یب ارس جونم تشک نیک صف

 ما یا کد ند یا آب ےس با ںی مر

 ۱ کر ب لاش ںی سالت آہ غ 9, 001
 : کس یم ام ےک سیمو چ کد درک اراحن اتم اس کد مد دش ےب

 لوس و مشت ی گور

 لپ ےس صحن ی دا اک ساس ALI کو یت تی *

 ترم ییا ےک کی ا ہا
 ]طی حبس لرد رم انک ہں تی حد
 ۱ سا ےس تورتم یک یس د روز رپ گم و تیسد ی السا صل اض

| 

 و

o. 
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 گر رگ گم ےراھدور ریه عمید 7 ایس لدی

 “ویر سدد ل لس بس ئو رت ہک لرو ارا ول 24

 ۔ںیم تک۷ ب از شاردا نو راس تسنیم

 4 ,SAN ورکی تم لقت ی ۱ ہو نکیل

 ۱ د کا ا ےس ناشار ترفع
 رب ےس ۱ 00 شکر ۳ 5 و
 بہی ی اب تصد سما شک کیسا عل ان نر

 ےس سر !فسو هکر گی نشت ارے پہ رسا

 السا اف مگ لپ پس بیر یل بدرا اا یاب
 + ےساہ ارکان کیم نیک

 ۲ے ار ققع تایل نیایش کل یعقق»

 اس | ار الیہ
 ےنالٹ ما ےک ات یی

 1 مک البم اش کس ادا یل ایش یکم السر الخ تول

 سل یاری اکیا ارت

 مت مالتی رزم تلاش سر ماش
 درب ام بیس فسا e ام: بول توماس

 مات عرطیل هد شاپ لاستیک رج
 لرد لوط ےن اتوار اہ ایل چ ںیم تپ ن االس
 ناس گدا تالف کتک ں نواسے سعی 2 اشس



۱-۸ 

 د اپ یوق پے < یک
 ا حر کرک اپام تسع کمد تبسم

 راس یر ترکان لس
 رم اے اسکا دقن سوک ںی شریر
 کک ہر جام و ترام بطن سدر کک اے پا لغ
 بارما و فور مد بلوز یر گرگ باک ساس

 روا يک سوزوکی تك جا تب
 ۔ےر باب اس ہن شکیل بب کک وفضلا آیہ ورک تا

 يا الا سا تی تماس غل ماس سی ۶۴
 pu تسہاتسموہز ےس سالجارب۔ا اوہ سیمینار روال اک

 مع تایم خوای تیر کین ول رسی بارک
 تر نم طو طب گی اگر اساس لباس مسن

 ص رس ی« رد یب ات الس حک کپ
 -گذ سرش اں

 ےن پھ ےس او تک دا ناک ب
 پا ےس ںی قت گهر اں ور ےب ےک انسان
 EAD یک نام تح اورتن ماد یونس

 ۳ راس

 رت تسرد لاش ںی یولس راس تقی



۰۹ 

 الف سرشار سیروس
 . بس ی دو انت خیرا سا یکے تیشہ سگ
 تبار ی بسر تری گن تیم وفا

 ( رت سر راس اسب سبز

 ےک اردا مس |ءالکت سیہ بنام ناف رل کی بانی
 پاور اب کت امن نیا

 نفاق بوت شی دو اماکن اپ +
 4 زما دب کاب رسک 22 هد ۷ى سا عسل

 بسی ل سامر ینا یک الجص ب سا ےس دت
 اس بیم سسر لو کی بار صدا
 ےک ن ارانچ. کن اسا ضیا باطل

 مل البرت کتک اسا اک کارن کت الاسر اریذخ 3

 روم دتورو نی غلوم یا خان الوم ہی رچيل
 تروم رگ ام ماسک اهر توس قتل ات
 نکفاراذاوم, ن يبس ازا الوم یز ما تف مدد نازی

 ء۱۱ م در ےنڑزو شرم الف الو رد ا تال اوہااالوم رہا الوم

 تیہوزوردا کد قعر لا شراب تک
 بارانی لس کم گه دا بسم سا

 ریو قت ےن سن رذناکراام سا گم کک بق نواری مر



 مطب

 ۓرںوڑرد تیر ےک اور سیا وا ۔ یک الا کت یا ےس

 وکه ر نک ت عاج سود یاو IS هرکس سا لیا

 ان تسوو

 کر سام لرد موس یاس تا قتل ۱
 ری تت ا ایت نا ادم یز عی لاوس ےک ن اتتاپ راس

 ۱ 4 تورم

 بل اطس ےس تقی یم وا رم ےن حا عم تم الو یا یزم
 ےک تب توا ف رن خا تستی سگ سرد افت

 ےہ قشر یک ا الد یوا تدع یری ظن وود كلف

 “ کیٹ سیر سی نی ےک انگل اسد یو
 ع یا ترعب ےب اشف ےس سل اسد شا جادا

 رعا فالو توت ملیت کن ورن اےک عارم

 بن گی داف االوم یر ر نداد کر قالو ۔ ید دن امل یس الق 27

 < ںینا مدال یک تولد لیبی تره[ )تفسیر

 ین رس سون وط کر نشکیئا ین جوش یس قام اک نم کال
 هم کای ادعا ی کم سوم لو کم

 رپ سجا پالس کرسی بی شب بکنگ لی
 رمال ےس اپام تام اھت ہو داد اک اھ السد دات

 رک اش اش ے اتر ےک یا روا تنم اس ترایت غصب

۱ 



 ما

 ےس ن - +7 بم لوک
 وو ود س پتا ورب تری: ےک ضریب تاب ت نود
 اس کک ن شک رف لرم ارب تس کردی ڑ ع م وس نت ت

 هو یی شا تیز سرت سدسم اکسل ی نر6یاق
 اب افسر دا متلب ود
 یبر قفس کی اتکا ی ]بکر ادت تیم
 هتک بک ام ما نا یں امہ

 رس کدو سس کپ اراک انسا ایل رپ دا وم تی

 انار ادم کش ور وتو راس مارک

 لردع زسا رک اف وا. ےئل کش
 لوم نماد

 غرد ام ع الو سدا نامے ذط رر نالا ۔

 کیا کد, یاب کاب کنی ناتار شاودر بج
 گاو قیا ڈرے ےک رس یر ےس

 ۔ایاھٹس ںوسلرباہ ےن ادا

 درک شیراب رب اینا ا کز مارا

 ےں نولو کی ا یسوک آداب ایمی الوم "ب ےہ

 گہ کہ بما ٠

 ( یم توں یم فار النم ناتسککر نر



۸۲ 

  ۳ورز 28
hl ايام ہرے اتل لمس مامد ورس 

 لز ن: کل ووم اک اتت دہن

 ی بي[ بره دا ای اتلتیکو سم
۱ 

 ناتررتہ سیہ ںرفسزیں اہرکں زتعحاےں برس نایک

 زا آي رنک سریال اسم
 هک سر رر
 لک سی( ار یی بلان ین ابری دو سبوس ست
 ولاد جر ےک سرو دمر نو یی اک یک تازو

 هر ی اپ انک سياسي ک
 و ھم0 اتتاپ اعم
 ٗي رگ لن اتلپآتبلتبےد ےزر بق کں اتضرہموسبردلا
 تن امت, اعلپقرنسردہلسل احمدی +۔قںونستِت
 یت نب رک خم ھ2

 هارد کی رانا نیک لوس

 تم لر
 کر رایو ش ارب ۔یتئ راج انت ی تیبا انک

 کن اطار شمال ملت مار بنز گرو
 تم کس تیشرت تین نره رده

| 



۸۳ 

 راع ترنم راز بک تام نائن ےہ امرت اد
 اے ا ن تیس الفرا ۸ یس اوترو یک 7 را ےس نام

 es گیر ےل ےک رود کر وردو م یر / ادو نی دد رک

 سف سرب تگ گردی ات ان
 رس نذار کاست ۱

 فا ی کرتا اں ات اچ دوڑ یکے عو
 عل اپتاسپآرو اء اگ زن ونان ئالسا سم انسا مکه ید باو

 گر ط یاب

 ۳۹ ی تی تسو» طوسن نمای کس هدد ا

 نک تب روو اب کرد وکو تیلالع برو اتسوداور سان

 روا او ترکی اپ یر کت شاد ترسو تشو ا ت

 «ر ر ت کرن ریما ایں ىز اص کنز سپآ
 رؤن ولد مرد شپ فس پا بس یہ ادن غنی یم راد تق ںیم
 بابت سک ەص ہظنگیى ۷ِ کرا ترزوسندا۔ گے زن
 نس: لاشیں ات اید ورورد سر رہن ساک دعا

 نستوه سیلک اسکن يا
 برف یعنی ساواک

 ۷ 0 الف یگ شهرک م بساط یب اک تیر من اتو شر یک ا ۲

 اس وفروش بگیر درگ اتش گر شا



۳ 

 فا رک سرطان یر اپ وتو ضرب س
 برگی وام تست یا مس وہ نام. لب

 2ا ن اروا یی تہب( یک تق التاس ےک ن اتتا روا

 ہک تخیل ناریل ایپ ادم
 قیاررپماب سن وس اش الو السالا یت ںی نیم ۱:

 دا تیم گريه دی یرطسک اس تایم تسلط
 ی ساھاڑپ سیف کی پس تقرد الی تو ت افااا!

 هو وور ہلتس کن انسا نم ادب ان ٹماس کرل اکے ھو ۱

 گن رد فا هک کربلا گر توقع
 لا ےگ هرکی نعس) اب ےک کاک رت شابک ورس تس رمو

 ناتو نام هوس نک تے اس گیگ ولور ات

 و بایست یر یار رت تیم
 لات ترا کم او یم قع ےک ناسور تہ اض روس ےس

۳2 
 و

 رک لر اہ ردا اوت مشی سر 190« یار

 نام کنین ورق
 التماس اا یم هرم شی نسا

 تل ات ےن نیل اگر رد ان لنس ننه اتبتسا ام
 0 4 / ۳ ۶ ۴ رسی /

 رئیس اتو ابو” ےہ تسلشب سر. یک مکر ا اس کی وسیم

| 



 من

 تر ریتم از کرو رس دس گیس اکی ان
 ےک رپ ل ایماکس اس ہل ھ 7 ےہ لہ سم انی مالتی ےک

 و ياد رم
 ےن آں الی کد تس ایہ ںی هان سنت کر کر مس
 یاسر يرو ندب کب هتک تم

 ماگ گر ناله تسیمقرا تا ناقلرو اس بط برف
 / مع ترس کد ید ار ان سل وسلو ز

 سرمد سر اي
 ہہ طبی کای سن اتکا اترئہ

 سوز اپ ہد: تراس سا

 هر نشت مت ےے دم شب ھم ام

 (ن اختبر
 ژاسر وتو ۱9« رم شمام | صاف اورا

 سر لس سگ بقا اش ادوا ںوسلجی می ہما
 7ن فام عت جا طی کف درکت سر روا وپ ادر

 هآرتس ری 7 اگوکے سگ ۳۰ 2 تدا ےل

 اب نا ےس راب بسد ےہ ںی رقت اتاپ اتنا
 یدالب یی | ےک ےک بت اکو 7 ات گر

 زاسررتس ےم اسے یر کاک نت نون ات هضم ۱

 ۳ - ےس



JAY 

 ها هر ترم هک ات سرا لہ
 نت یزو ک داو ےک کک ایک یب دک دوت دوت پاد
 رڈ روا بر عفت خم ی ادورپس لس ای
 ۳ زا ی دا کرت یمالسا عاد تال ا ہال لہوکی بام
 ما ما يا کی تر لا

 ٠لن نو نللتتپ دا درز است کر روت نا

 نہر ۹ یر زور لعٰثے کتنی وا
 ناتمام تراس دشت کن ادردا
 بم نه ور ناف تاپ ته ےک
 ماگصاسب ادرس |

 : سس الی ایکس یہ یک ٹرک
 ےک ےک اتتاپ یون اتع ضم ٹکر تاک اترتی
 ےس ںوخنشرا رأی سرتیپ, يک
 مکه تسکین ارا هال ته 0

 الت ان ساکے راس کی ونا اوج

 و ےہ رانا او 5 ن ملی ری لس اد را

 زا ن اتاپ ر ا اگے اج ایک تسر ال کپ
 یر نطیرمررتں زہ تادفل ابا یاد تولد

 ناتا ںی تادف ید کد اق نادا نیس دس

1 



۱۸ 

 م نوک س روم لب ےن اچ انرکل یخ و شرار یش یکن درک
 4 اایگدارایرگان سم ابد یس مالالا شہ ار اھود سالف اس

 7 ار ملا i نوم رتل اس لایک مع تسرب

 نایاب اکبر د دونر بای رک

 ' ۶ڑیپی نبی شایع زر
 ا ہی نان سلو

 « ناک اخ نانا ےک ت ارضی ایسا خر یک ن شراع ٹر

 ۔ےا فن حاطم من منع اوفاددا ماتم تایبحت



 من نل لو تنح السالم
 ےک گر عسل کک عرق التماس رم

EF Gtںیم لوھپل ٹودرا ےک پاتے م ترا سو  

 تست سرد. کسر اس اکن یرلاو تشو سا ایل ل فار

 و ہر ری
 اس دیس کیہ م۸ مرگ بست لا
 لات اتم ات اسم رج ی اھفھک بنک

 یگ ا نشید السا عی لو ےک پے ھرلاط را اب ےک ا ےس ج
EAفيلل توینصت مشی! هاش تر  

| 
ltایدڑومچ ٹونی شی کان اوکر ترم ےن آر سی  

 کپل در ںاہ نک سو مارکت رس
1 
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 رکاب دگر يک تاک را و
 گیر بم یر لین نزاع
 تل یاسر تر عت یکل دریا ا انب اب یورو
 .ادانب نوک
 شوک خیا وو سرم یخ تردد ۱

 ےک آہ اھ شرم رور ےس تش یکی اشا U ےگ ر لاوس

 ۔:گارذ کپ قو قدن ٹیکس پہ وادی ادرک دا سد
 شبکه اس ۱
 (9۵ لس تل نام ا

OIEپلر شرف سما ۱  
 یداند ف ایر نوشت ای شدرماددا ےگ لدرس ۱

 گی اسور. ےہر ےت اتم انہام یئام ہن اوخالا تباہ “روا سانکب ایان

 یم سی سرد وو تسال اروم اد الی:

 199 کر اعماق لاس تاسيس

 درسا وا یار یوو پا قضا
 رک رس لا . سر ضیا یرا سنوات سی کلاس اچ چ لاب

 ک یب ئ سنس انالوم ای کراس اتسع تب ملل

 مم سپر ردا گستر کس ی آد نکل رنک
 رد ار اس ےرٹیدد ےکر اھل اش رک ما تم



19۰ 

 اکران تی ۶ لمس قاب ور

 یمن ناسا
 9 ب +ایوہافر تالقاررشںِ لاس ۱ ۱ e es وو
 (ههسشپوپخیاتد رصد وک اف نہلا شکر قزوا

 روب ےک ت الا 7 ۱ ار دا خم
 ۱ 7 2 ا سس لم فایل ا هرات

 ما ن تعبت پا
 اعلا ةراطنہع ماس مر ۱۷۹۱۳ ےن کوم سل قشخ بد ےس وید سارا

 نا گرین ترس کس بل
 ےس ی د امنا لاڑاکپ آن اردد يا کل اغیار افر بارر را

 [الرمردا و ازم لا ۱ مرکب دان کروا را ا/یرامن :

 ۔ای ران ےس وج لئ

 قیر کز یر رادان الوم

 تاج ید شش کش ںی
 ام والد ذےڑکس انضؤر ست رارلد نت کیر نا فن

 اصیل صید ین اس تند

 ما الواو ور ا ےک اچ ےل یاتسنانفا کھر تس الوم

 ۱ ادا دہلی راگ کن ا ےہ منکر نا فرد ائ



۱5۱ 

 ملا مروا باعا ر نا را نمی لر سقم هر اداس اد 9
 7 مد دیدیا .تساها اکو اور گرو ارس

 كن زنا لعل 007 ےاچ اکر ٹک لا اصلد

 رم روش بلض با + اک ام 9 "سیال عاب

 و نوا ہاش ہک از رانا نت کی ام

 04رو ( ےس

 تار بر اظ تم مک ماد

 ۱ ریمشل یاس ماش مارو بس

 ںیم لاذ کی ا تاک سرب جی ےن ا
 ےیل ےئ ا نصح هد سس قم یر دما وج

 نود گیر رگ راس کرد ریو صم

 زاها و اتننسؤرذییدا.اقت یک پر

 ات ال و روا یل رک یو 0 ست گو امبےزویس تک

 رس ازم یر الو الو

 زن اد ارتحال ازات ایز ےس بس ںیہ الس رجم ملت

 دن الو ھر نان ےھت لک هک کز )تر رجب ایر

 زر فی کر کات

 کات خفا :ارکے کام یادی لا

 رک



9۲ 

 ےک قاف الغ وزر کسا لسو ھی واتا اردا

 رب جد کرد. با یکبار
 . برگ

 ماگ ورد یز طك اف دور اردا راک آسا

 7 هنر نزکت کش کپ آن اود ےک لب کر اظرواا الد لے روا عر

 . تر رام اٹ

 پے ںی پای ی نسال زنگ  ری مد ۰

 Ll ری ا امض اعاد یتا 1

 ےل سز ےہ نال طلال س اف ےس نرود ع ام ےہ اک رن اف ےک اد ایک
 یوکے رہ کک بیک ۶ش الف ل لرب نا

 ےل وہ ئا۔ ایگ ہداین ےس نا طا اکسس ان ہدایت ہہم اش
 ساوب ماگ تست ۰ 0 تشاطلسلانہیاررس

 لت ربسج ےیلعصِاہںولصیاورتںییناظادضطس
 | هد مو اد سرباز یار. یکم رسا

 بين قصار تبسم هستی
 ادرس د ا ےس سہہ یس ازم کوم ناف
 ورعب کر صع 3 الب تور املانز مع باک هر الماس سا"



9۳ 

 ایر ارور ات یا ادد تا رشت انا بیت سا
 ی رک ا روک لول

 8 شی افت ےہ انم ترہے لر زاد ےر

 ےب سريتا فدا کس اف اینکر اکر داء ای ارال

 ۳ ضرب اا

 بر و دکان کٹا شکر هرس ها ما

 هیت زوم نک سیا ااا داب

 4a) مسن ا اب نریم

 تند و کیس تاسو لپ r لا روا یا ۱

 هز ! برج ۷ یے ےس آں ہہ ہرے بوی

 تر دود بيت شیر نفس ار انک

 7 سل لۂتراکد نہی نسل ئیکں ومسپل ا

 دق اش مل
 هو ےس لیک رپ ایزو ےس ر وا سام لس ع

 Js گم ان نیکی دنہ قوم تسر تاج کر ےس ملا بیع

 گہ اکر ٹا بن اور ا 2900 لاسو لابی

 ارور رت ی
 نم ت سوگ بوک رب کاتا امن اسان ارا

 - ای ےب نی بم تال اعم یاس تستر نام اک



“۳ 

 ا اک کر ہر ہار اےس تیبقصفنکک اتے نو فر

 کر نہھ لرمتسگلر زور اجنوناعسڑرگء ا۷ جگر. اب
 بلا سا هود س ےک استیک

 تل 0 0
 ےہ ٦ان احسا ںی لاودوا یا معرف وپ اتن نفا ےس توزعت اپ

 لالی سانزلوم ون یر ئاطہ ب دری برف کس آل لب بچه
07/6 

 ۲ ۵ ناروا ایگ لی ی یکسان کا شور
 رن کس ورکس ملٹی یس کدر نب سم یڈٹھٹوک سا وک را

 ارب کو رکپ ےن وت او” گل قت لا کن اخرظطا نایماب و
 درک بیک تنم لذا
 توکل ر چے ںی تاد کی انس ن اب اترا

 دام ار سی زود حر بج یش ید کیم یس یگ
 اتنا یکن ا ات بورت قے کسی سال ساکن سا هتک

 ےک رتا کل گروپ یوق دا نانا هر ید سل لوس
 لوب ایک ل هرو واس اک طی اتا ا

 هم ياد درو رر انس ا زز
 بيش گم تا ےک اتت افا ےہ مراتبو وت

 ( شق پر



۱9۵ 

 4 فسر یو شر بوب جس اللوم

 نان نگر نام کوس درس ,

 اند لاگےۓ و ترکی دیر بک تنت اطر انہ الاشیتتنسا

 7 برا هستی ضر ہم ار واو ات گرام ,

 ےس الوم اغ یاہو لغو ازآ کن اتتاپ نما مع

 2 اک لاک رم تم او یس ا پلک
 ب ر بے تاشو یو لا کف اا ےس ںی )لخت

fyقر سما کا بور ےس لوہا واس کی ا یت رب  

 لت یک اراچ ب یر یکه ادر نرمل اتنافا کرا
 هک ید ازای ج کر کس اینک

 ےس لار سکس ۳۲۳ هتسر إرروا۔تگ لی سور

 سا ےب رنبیر لاس ہد ں 4 ےل ذاج سو

 ےس ین دنس الو سین تست تس سگ ردو بج

 ٤ هلو نسیم ^ ئ0 79

 سرود
 “کے روک ل ول ںیم زرت کا مرم | تارق ف ارہگ ۱

0 

 يياتمرذ یا« عاش یک اردا کر نفوس هر



194 

 سو ای ناب نار رع شا اروا اون طناب

 طنین امری رگ
 لس همر رز کیا ےک رنک او ںی کل
 او ےک ےئل ان اجرا خلسه بسے س ارد / 1

 ایا. بس لی ساناا تیک تنم
 طال و ےس ا ر زنات بسه تیر

Aنار ن عت و سے اسوہ یس  
 ترشلو شیپ پس مر از کن طلو زل بشن اد ےس لا

Lf 

 بوش دم یرپ یاس و
 لب هاست ترم ںیہ سسر انکو نیم سہ ا
 لو اک روس کیک وکرم

 رب رنو فس یر ایر لاح اصریعسمع اللوم

 عرب ید ین نود ايم سس ےٹبرس مانو
 شپ پا الو وب سرکه یی ےک زار رد لونگ

 + ےر می کیکک ا ےس غ
 نی کسر ار تی دل

 آے ریل کن دیتا ےس ےس د سادت لیری ےہ ۳ رو و ٦
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 کی فتا تر رمان لب کج
 "نرگس نم

 کی مس انی تط ی راز الوعر الس الار کک

 مرا نوا تیبا اس شر اناره رع و

 لعل نے ےس ول اد شمالا زاد پے ترس, بوب

 فی ےت ےس نم ہم مش دشاا یی کرنروا لش انکو

 2 نیس رویت او کا طفاعردا تناذ, تراکذ

 یز ادن قا اھم مبدا انا یر وا یبا انبات رب
 رس سا سوگ است بلا تک امشیلاروا بسی

 ےن بج نک ص ادلب ا تخ ریو تشبس گل رمی اسم

 ایا اار ب ل ادر ی یی ید نہا ننی
 اد. هبس مد سس قو برخی ک
 ماس ورنس سان که ی و سؤ ی لت

 ه اش تزنحعىا E یر اسی ی درۍ کیلا

 سالن. الات نف اکتیو نکرد
 لپ دن 7 درب بکن انا انا ا اَت اتطباشا تک

 | تم یماعےکک تنے ےک ن اد یدانزآ ںی کا سا

 .روقلا فیہ کر لباس تک یر طنا
 بے بود کس ی انا ت می بدری ےس ُ



1۸ 

 ی تورا تسمو رت A ےس رسو ۱ دآم سابا

 ٭ یہ ٠ ر a و لس رج 6
 سقط تبیین ها ا حاد

 تسایروا ید یمالس نک ما ۔افت ایت کرامات ل واقل
 اروا ےک سوات اول اےک یکن ےن پس یل نعش رول لا 7 یر مي جا وہ 7 ۱

 ۲ ر ۳
 ازل اتناسرپ نیم ٠ ۳ ء۹ م تسلا

 “ناسِرِْہل اس ۵ سائل ےک یدوزایک مس جاے سس
 جے 27 اش أ 7 ۱ مص رب ۳3

 نزد ساک ان لو یا ه ناب
 2 ھگوۂرازآ

 را ا
 ( نیرو لاو هوا

 ےس را0 ےس



۹۹ 

۰ 7۶ 

 لد يص يا رپ ۰ کلا

 ۵ دن فص ما هاش از طر رات یدک

 ےہ رر هد روا کاش انت رخ کام دار یکریس با

 پس اسم انا ابرلاو ےک پہ ع ۴۹۴۷ ترالو ایکن

 ناسا پاش یک بیک قلعے تاداس نامناخ

 ایپ ںی یر امسال وو ےس پر عا ناف بصاص

 لپ ماد نسب یک لماع ےس بح اراد سارک
 7 یر اےس کر ولد ر کارو غم اتر لورو !یدنراد بحاصن یم الوم

 4 دب غ داف هتتس یک اف ں۳۰ ۳9 لک کیا ماا 4 لی

 ال رم شتر مدد سو لا مر یوم لعل اد

 لس پلی اد فلود مپ شوم رد سبد تر
 لر نو ترطع لرد تخم الوم تر شہدا وو

 سما ال تزنروا ام شرا ببب الر رح یا ڑڑ



 ہانی لاس سک ں یی درولعاواو اب
 دم ہور رن عوکپ آں یم ۳۲ دعب کک سار ےک فو سم

 ید نیر اہم ۰ لامدردا . ایک بسی کا

 8 1 شش ںی تی ےس رھپ. ھب نی رانا تابدف

 اس ےک ر وتد سد دردا۔ ےس ال بیل روا ور دی
 آت ن ی یب قابا ۔ جس ےن یی ریا دعا ماتم
 یت ديرو ایا ناب ک

 وین بردم لات اعلانات کی مع ۶
 بارا هیر ناف تک اندا اہ 0 ا کیش

 روت بستر فکس هل قد اهل قسم دروس
 ےادد ے ےک ورم سر ابد قید زہ قب سرتاسر
 یکے ینانبروا کوہ هزنج کش سہ ایت وگو
 ۔ ناما ےس ند د( ڈبہ الو تورعا

 ےک از طوسی هاش ترتیب
 رگ اوف صام ببار اک ا رمح ےس

 مت سایر فر یاد تم
 لوک س با اگ کہرود ٹینس کا فد شا ےےل زنا سام

| 



۳۱ 

 راک اف ترع یر داش یه دراک

 و ادر نرخ تست ارپ بعام اش یز الذ بس

 هو بت هاو ساک ران. تارک یا تم خان رک

 پل براش رک قاب پاد ےک سا پک بصاص ہاٹ وف
 سرش واش تخم ؛ںوہہرنیرٹن سرح تر

 یوا از ها منم یی بست
 ۔ے یب

 یت ںیہ ادب حا تایم )۸ترک ید م۰٣ لا

 ما تار لر یوزر سقم
 پے رم اپلاط نس توا ےس ت صز کا ۱ ل کردم ۔ تسر ید

 DNAS ا د ےس یا ایل ام لع

 سیر
 یر ی اس کت سف کن لتس | .. ا
 .ںییڑیچگںسمھوئاسک ا“
 "ینو ابا رمح ناو تعمیر ھظح ٣ عرض ایر ی ی دان ۱

 و تان ازتعا بارچا رر بلا تارک رد ندو تالادا

 سات سرا و برو دفتر

۸1007 
 1 ییا يرش پار ۷ ېس ترست ولی را



۲٢٢ 

 روس تاک نیت او. سس. را تر
 اراب ت اللاحم. ر فرم باسواد وا ۔ باوحس ل اوس

 ںی کم یخ نسل نود سا لاسم تر
Uےک کرام ایلاضمر ںیم ا نیا علا تنخ اا ۔ےہراا سیل صدف رم  

 اذل صفع کرین اہ ر واز طنز ت اشارا بشل اسید وم ناخن

 مک برس هل شمار قد بس
 تیباہن رے اس یکم در الوت ردح یو یر لر ۲ ۰ بک کن اس

 ضرر ایت .ےہ تے بیٹ ادا سرا فام

 ےس ےک سلاد ہو فک درک ونس یی ما ۔ رتا تساقط 7

 1 نیل. لس بشی راسخ ٹرک
 وا تشک ابا گی ذات تمافلا ق نتهال وفا

 ارضی سم فیض ل ہما ٠ںیم گم یت لا

 r فیععب ارگ یل یش ا انشا ۲۲۰ بیس ۔ ۱ی الا

7rسو وما نل کے نمو. سش  
 ¢ ۱ میس با فلان یکن ۳

 2 2 کو تفاصداو ل

 ام 7

1 
٦ 
1 

| 



rr 

 “اس ل اب تب مضر نب هر مِنْ بح امد ہر ایا اواع
 سہرا ۔ ےن اتا ےک ر طرد ےک هنود اراد ےک فورم ےس بلک

 کر رم گز ہرازہل ریشم یبا ےار مڑ یرؤادراب

 ےک حرکت رش اکے شو وی ما ڈیسک

 ۶ ںی لد در فماک رکی یر یس و ا و سد

 تسش ناک تيري». شوری سا

 هر چاپ کاپ قادت ادب ل ب ت
 اقا عرض پد دي جن

 کس توس ته
 2 یر کس اد اس جورج تر

 ی
 ۱ ۔وہ تاج ےس تھ سا لم ےک شو

 بس یک لقمه شم 1 فرنگی

 > ایسوس دا گر مع 7

 کال پ ۃبمق ۔ئ انب ہو قتل اح تقیقتج ہے فور
 را ےس ر اف ل رزم

 ناک آو ناک پک از یو بس ر دب ریس *
 بس رک ومن تسمو نت اروا رب توس( بسم بیروت لاب ب

 گن ےگ کب سی



۲۴ 

 ی 7ص 0 رک عت قو سا

 فراگیر ساسان یک يا

 (تارتاتشوتف» ب1 سکس نویسم ساک

 1 ےن ورزش سلور اوت
 ۔ریواو مازاد بصری )یس الو م ترضفح

 [ موسا شا زلف توش زوم گن تی هات

 شو کا کس یب اردا ےس کس کش لا

 نا. هم گز ق افاد زفا ممظعء قوت تہ ےھت اف

 رم تسفات دا ام 7 “ص0 71

 ےس کس وا قو سوا انہ رن ےہ و و ہں روم

 بستم بنر وا یا تستر رب
 بگو رقم نا سس اسسا مکہ
 اطر 2 بله اشوک شرو | منع ۲سو اکر درا

 ۷ ٹل شرؤادوا اتا ہیچ تم دے اشک ورک روا

 هان ل ایک تدع ڈس رور آی ربات رٍسیتسہب کپاس رد

 رس ںایم الوم ترم ےس ودروا منو شرف سار ےس سا یو

 ات سایہ سیا ھن از تی ادب کا یر
 ہہم رددت اتاپ

 نجار



۳۰۵ 

 فرش سوسیس تی | هک نود
 رب فیس

 کلوپ تناسب یر موها گی شال

 لگ لاہہ دام اک ںی اک دکل د ےس درا کو

 لہو طبل کباب لباس مطب
 فرم جا لو ید تولد ےس توم یس کا
 ۔:اہکل مے ےک ڈر

 ا صمد رم”

 لينک کش باکس ذ کل وج سی تشاخ یکن اتتسار لا
 یا

 متیرلد معاد پر و نام یی کی کدو بج ۱

 ےید ,E هند ملارد سس شک

 ماس نک رل رت مترو امار اد زير سي

 اسکی را یصن سری رک بشم

 و رام نا

 | )رم رن ٦
 روا ناتا ظن ماعاد ماکس ن اغرب ارم ترا
1 

 هرکس ات عیب کن ات ست و فی لا ۱ ۱ قل ترس اسم اتکا رد کبیر
8 
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 دیار فن رپ کاملا تی
 1 یک ادر اور ےگآ یگ ےن ینا

 رہ اروا ڈا ایم ار روڈ پاور ہور ےس فی اوج س1 یم

 ںیم سو راوی ترک چالاک نی رسا یر
۳ 

 ۷ك کیرلسیوا و که سا رهن

 | ےن ںی ار نشو شمع مالسال نشا ثاقن فلاط
 ا ےہ لگن اکمل یت ہند مولا

 ےہ این نس ےس کس ےن ادنیرید مرحلا ارم گم شش

 3 ںی Ag پہ اکا مه انار ےس ان او ےس سا

 ےک سا اومد اووف نا اتما ی کیلی رو رب قدر
 ریو ولعل الاد تیری لاتی لم تن اناوم ہت ت رک رپ

 |۷۲ بوم تضع ربا ات شی مال لسالا مش

 عل الترنس رجب ر ران الاد ٹینس ز اتا ٗىر ہور بہم صد

 ئ اف سیدھی دافور نمر نیو زو معلا و ائر درام بصاص

 ےس بی ےہ یا
 + روش راس رحمان ف ید عد انا ن رمرضط له ترص میم

 هک را و ےس
 ۱ ۳ من راولار رانی اترو” ت رفعررا ق ۳

MM 
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 ناتکاپ ناکہ مسز مولا اد ضرر
 ملل دا یا تستر هل کا سیاه

 ۱ هر سکس و یوسف
 سا ےس گیلا رس در پا نس زوم ترضوتے اج اھرد یوگا ۱

 فرشاد تب نعم هک سم کف ہر مرز ازت تلخ هل

 ریدر کن نتسرنبهتسیاردا- ی تابان اط رب ۱

 لار تورم ساتن هک
 رب لس ا ءارما ےک سا ئف ر تکا وو پا کی نایب

 ناف تسمیرش و یک نہ افت تسم الا گ تر ٹی مو اےک ید أ ولیم

 تارصن روب یز ورو | ین ان ای رم او ترش لاو ی

 مارو ضرایب تس یز اوم ےک تیک ےک

 تر مسیر نام کس ار نس فن یکم علا اد
 ےس مر کک ےن رکے تیم هلو !رصک لب دن

 لوک تس لون ی یس اک ا کسو ا ہد اعم اکی
 ی ها دست سا نی نت اذان

 ےس عر انتلخیر ابرج بس لصالا .ےس کوہ تلی انا

 ہیک اکی فن شو رز
 سايز



۳. 

 تسیرن یو تمار ردا تاک 20

 و اس ےک ں وددنہ یت ا ےک تشالخ رمز وی وال اماد

 بیتی ے ار یکن راس تالف تک رل لص امی را ےنالج

 ۔ غرا تره رشید مک جیک
 منت رس تفکر قتل رخ

 ےل اکے اب ےک سبور کر مس داپ وارا درر اداب

 یک عی فلا یکن اتا سرو اوال سا را
 تنا رکن انتہا تما یک رکنا کٹ ران تم ہت ا س

 امہ ولس خوپ آداب کرک رک تی
 نبتخرر نیشن ام ابیدہ نبود مواد در تک ورکی کد لا گہ
 گم دن لیتر

 یا ملل ثہلس ادرک ذا
 کی وضوک ترشح

 یدنب ریو راملاد تیرضمزاتماهبحاںزنضيس ان۸ رن

 ےن زم کس سعي کیف تلاش نوسان
 یک از ليست سس بدم ارد ےن دہن
 کسر گن رم يا 2 ںی تارک
 ۱ سنا ترا ت لت اجدد یت کف ورد ےک



۳۹ 

 رکرروا نام لرم الغدد ا تسبب س صبا یسای سم
 هم تارا درا. ھم شوخ تہ ےس تارا لیگ ایس ل ا 7

 را ےس را ترس سس سل تست پل رم

 دنا خو ےہ ےےر ا 2 لوسالما عش ےس ا
 بوس ید ا besl - ےہ سس 4 هل رک شم

 ل
 رف توولور س مارس 27ھ هدسآ
 نا 1 رب تاجس اقا



۳۰ 

 ۰ چ / 3 ۰ ھم

 ردا ام
 و نفس نوه حرم تن موس ام

 نلت ےن انہ اےک اراکین ملارد مخابره سان

 ماا ند نزم ردا ہت سد یمن اذن اکا اما ےس ےک

 رنج وادار ہم کرک ہ٢ ۵ پا. مت دراز گیں سنوار
 رمش لر بیل بصام لر جسم ياد گه سد لب
 روا تسلا اب تا نر 4 پآ۔ ےن بببط ین زامروا

 بس ۂلسساکن ےس بام دم لاری رزم گز تاک
 لگی انس رد تاپ تام ی لحدا تلر حر
 وا ےہ ل فاد ںیہ ی ملاک ر ں اا س

 ہرا ساردقلال ہرن آب یکن صاح تن فر نیت اش ی تی



ıı 

 اپ صور تردد ےہ یوو برقی ل۸ بیج
 ی کد یش ا الو تر ترذعع وا یر ولد لٹر اقغلاوز الوتر

 تس شیدا. اس طظ ٹن ةر ود تغ ترضع ںی لاش

 نسا سایت ساخ ںیم تال فکر وہ کل ضا
 نم دم تا اک تا ولا

  ۱بیت تسال وقع روزے ورم امرود تم ۷ب حاص
 .یگ حماس اند لاک سرا رم ۳

 و ےہ ا باد ےے تم ےک
 ۳ لی لس

 سی ذاساود فو تایر زوز شرما یوو ملوش نبط
 بربط ق ذاع ورم فاس قاس ےک رہ اعر تج یاو املاک

 گن
 7م رنادادا گام ترفحزیلف بت 2اہم لٹر وتم نل وہ ںی ا۷ ای ا

 ید افت رع رد الر ایف اداس برق هک بم

 سم یلدا. بلشت مدد رک ر کل نتو ل پارہ کے
 مگر بسر وصل او بھت ما گل مم رم

 سرک 7 ایس آفس آں ہک رود لس ےسر سمدایآداربید اریارسررب

 ۔ ایان یتا رس مواد. ار فر لاسیردرشتم
 ياد ښود رو احا اور یکے ی یاد تس الام تنہا چیر ۰

 ف زا بسی وا یک اک کدو ا ای اک

 آں اہ ےس ےل نو زا اچ رزرو ی دس



۳۳ 

 رور یر یر لر اس یاسر تاک
 ےک تیرو عج ےل و اص سرم رور کد سش اوا پلی
 اوج سو همی هر نر وال دختری یو بود باو قاس

 ہا از ےس یدص فتنے سا ےھت ایی ب عح
 روا تدابی ہت لارا تبادر رر پاب تسون اپ ند
 . سد تابحاسرلدا

 1 مرموز ویسی ماکت یا
 1 ارور الا سوم سرب کرم

 ہوا ےس ہل شرا تنحرص بوتل ال۷کتنضہپآ'
 مم رو عبور زمہ کت سال یم
 2 متد ترشی تو هک يا هال
 تور : بیس یا آۂزاوردہب اوت ارادا نرتب
 2 وا کر یت لر کم ردت و راد ےس رد

 “یی اوز خو سما یہا AL نر مولا اد ںی
 روا ںایا مر یاب سر سس یو سد ر ا

 تہب کپ آس ساس اددااقن خراف ےس تعین ادام جا
 ری اعلام 27 ےل امرت ل باف

 | ہم وذ سا جر قت دی اا تاو نیت



 ده تم

ır 

 منصور راسلا مع یک کت اننا تط ےک

 یو مروہ ےک تہہ طخ اڑ ہت وصف رک لد لبقے خو رکے کت ترنم یر تت کپ آو اچ نیت ےس
 اشیای پیانو اوت
 تو مکه لا تاسف آ
 للام وطرب سود نفل مت سسای اگر صدای

 فیس اس 1 غل یولس ن اغا ضررا اتال دابا ءا

 م انب ےس بامر ام راست ی يا ار ےک یا ترف
 ل اننجب ےتت ےک ن اے نالالوم تے کس عت اشم تمالاوسیرر اد لرل با
 تیر ق بوت ررو ضدی ابن بازی سا ہے افر حل اس یاو

 اپا ربا داد وو ظا یوم اے
 . اط

 سش دش یر اےک ب حام مرلاو نا پن یر کور
 گردد ازہتاصل ند ۓبا۰بتاص لٹایرھگںیماردیا . شست دوم

 حر بل گرحارص ادا ایام ترضععتشو سا. 22 یم نس

 تردا یتا ت مرید ص ےب تس ےپحاى بام ترمرلب حا یک ےک
 ی ربا ےن بحصر جی اھت لعن بحص مک
 ےس تاک باص یا ت رمح ی منام وا یا ٹر اسی

 دز سورن ای ای برند ۔ پسو ب ایشیا
 تیام ترشح ارپ سرم ےک دیک بحاسر کوان اگ اڑا ایگ
 ۔ےس ےس ر وفا سرک ناروا عترت مس آل دداز بج ں وو ےن



۲۰۳ 

 ےن سکو یر ست.  ےئالر کہ خو نفی ٹاک ہا اخ ینگ سات
 لا ایکغ بس تقافر رم جمع ولو ےک محام کا تری

 لول بسم کس یاد کر یورو بج ےل اس اندر راں

 نیلا نی سفر ما پکس یکم یقه

 - ارگبرطںیرے
 نت رسل وم ےکد عشت اتسم چااپ

 ترضع اف بح اصنیرل ار هاش الوتر مع آی ےس بس

 رل صام تش ۷ت یہددا ۔ لم ےس یر لبد نفل اش
 از تست بعدا ی توت رم قاب

 دل کن یک دی سرت ناو تره
 اُ جامی الو تیم ایک مر تب |

 تال گفتم کی اگ کک بکر نرگس
 ایل ام ترش دپ توپ نت سد یر اتل ئوش ار
 1 سام اک آید ات تالا رگ رطح ےگ ےزڑاولے تسف لقردا

 ےک واو کی س ر شرا سلو کت مالا تر طح ۔ تس س ون
 نر دا فیس سارا زوم یقه تاک
 رم ساک يرف نت کر دی امر تساوی

 گو صوت ادا سپس کی برش
 ۔ ےس ےہ

 ۲ ناچ و سنی



۱ 

۱ 

۲۵ 

 فینصتو خیلرواس لرد سرد ۰
 ۰ ٠ ۳۹ ۰ ر

 آم داع کت سف یگ تعاومو تاسی م ی

 ارت ا سس رد ای سوره رم ی تالا لگے
 ۳ انس سرما سکے یر

 نلرسلم الاسر اصنالا تسرع ایل محررا ۷م کس ید ازآن

 مھچ . بر تری هرم 1 سلول | گیر الک تستر دا

 ہرن ےک سا تپ یل یی صح تالار تفکر

 يا تان ان شیلات تر
 هفتاد اف چیر ےک رف هر دیار توپ عدس روا

 فسا ب ازور هزر ےک اشر رمادا یر مشار ونام الع
 بارکد ولت ےک واس ےس اڑ کا واو قامو کتک

 رک طا کسر رک ناتو کس سرا تست
 فا یش 70 0 ص7

 یر نبربر عف قس زارع نصر فارس ان مسیر کر اقثر

 هد گو رتبه رفاقت یوم

 نده سرو
 رظع۔ایلادانت اک ندید | ایل اک وک یار یش ہہ رک ۱

 رنز اپ ک۵ ار یدک آر دا اف اسکیس بر

 < فتح تحرک
 ( لاو اسیشصاسانپار ۱



۲٢ 

 دا ور لو را
 چاد رے سرک ی کادر شک ری قرش رع ۷آ ےہ ٦ هو ۳

 رول ےک ترب روک ددا اول لوچ تس اص لقب ان امن غیا

 ور کم یر دا
 سود ناو ا کت الوقت وا کل شام ےس یو نیک ن ردا لیگ
 یوسی دار لضف منا تیام کج
 جزا ماسک بامور انا لس کس لعنت اینو

 تو لر کروز لو ترنج ک ےہ 7 7 2
 روا من ااو 7 اد بولو سس ار ںی وا کر ۳ ۲۵

 رکا غرا ےس واحلا ںی عا ۷ روا. سیم یوم نواب
 ۰ یل e مک 3 2 ری رر م لاس یار وب ےک ضف ےس تو ا
 یر کستان مدد سرب ےک میل غ ۰

۱ 
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 “٣۹۳ے لرنشیبں لود سد تر ویگن هرس رزم گراد دام عل

 مرر کوا مل مم ےس ا م.۔ایگایابم بب هولدلاراو بس یم ۱

 تراس سس (ءایبر تمدد رد ارم| مسرور وا مگر ۶ مل ور ولعلار و

 سیری رونما رپ کپ آں یس rewar ابا فک ںیم

 : ےک ا ظافلاں اول دادید گم ۳۳۳ ال

 خلوت یوم اال ماکس وکم رتی د ایل ی ایا ی ولوم“
 ےک ماد طوری عسلویه (7یوسن

 ہال رم اروم ارم کرابمینم اتر اپ سش ارس ق مس( ما ۱

 كرموز تہب یاط۔ ںی ےس اس کہ رئو تسراشا عرش لام حرف ۰

 پات تان سا سم ںیم یرقک شوخ ت ارز۔ ےہا نس للل اا
 ںیم ے او ےل اع ت دوو ترشئا)

 مار تفسیر ا کس یم ھا
 ہم را گلاب. 1 نادرو ت سار صر نسر لاب لسا

 ددا د ان تام دم کں یگ من ت اد دم ںیم یم رت لا سراب سم ۱

 ےہ نیر لار ںیہ ےک کاو علی راز اب يا اذا
 سس شاف لٹ عس بطری د اق الرش ر ھا ۳ ہشلابہوا

 “ا اس تیطعں صا ۔ نگ روی یاد ےس یونس یک روش :

 ہہ ترامس ید نرود هرالاراد پکس تانو سرا نت |

 اوراق نان تب ناسا, يا دات سو را

 نیب سوگ تبببےک او شی ههام گیت زدم |
 ۔ ںی دب

4 
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  ۱کور 2 ایں اکو مالک سنت ےس سس

 لانج یکم اکسس ددد الگو نافع ا ٹیردعر ےن ںوہ ا ےھت

 ر کتو سو ےگ ناں آل ات ناهد ما تا

 ےس  arn 4ہوا نشے سم کن ١ءایلط۔ ےہ نوبل ار

 ےک سومر 7 اناےک نوا ےس ےئوہ بیٹے کو

 رشک تبعا ی ڈبے تاس ےک اہمتخا اسو ےھت نیر مفت

 خفا طاقت اس ناس ےک سا نک ان اوہ اف اب تیساہشامنراکس مد
 لاک ا درا ہا ےس فی رایت, تلف
 ل ےک ےک نم ساپ ل ا ات ایک ست: تلا
 تیر سکس دکن مت توا شی اےک
 شلو کیا. ی امو تیس اتمی راس نر دالیل یب

 سن شنا ملت تر نی ہد و ممکن باک
 اکے تیسادد ہدایہ ےس تیبادل سیف یززدع ےک ر ںی 2

 تب جرم ا تشن ی رک اہ لم کوان ترضحر ےن

 لایفتاعتل ید ایایہمالخ۔ اتلس س ی شاک تجب ہدالع ےرڈیھ

 یر نو ین لا ںی دایداادروا اسزلاسا

 ارپ مولع رل ےہ لیپ نہ اف مک و سافو قشر یی ںیم
 یا وای یل اینو زی هستم انس اع ں وک
 للہ شاور رفت ماج سیمی کو کت سیو اوج ےھت هک
 ورک ر کرایا فور مد تیکه هک تے

 ی ہ ںیم باوخ و روس" مگا ان امرت لا



°` ۳9 

iلابن االسم کاب ۰  

le2 ندا تیارطا کاک ی ہابلبسم  

 یار یدل یک ند کن ددا یش ن احا لوت ےک اغمق کد نوا
 ۱ | ما اراد اد یک یارو ردت اق ساما

 ی ع کد کک ماسه اک سی تیس ادب
 بزارم سه یدکی ات سقف اند کر

 رن سهند حرط ادای بیم
 کرت علم ومد ونک ا س اردک ی اک یہا
 ےہ کلرز اک هک زد اءےک 1-2 ۶ کر ور اوز

 ۔ےہر ارم ی ایس ےک یک لاس ہا
 a تست یم اوج یھب ید ایہ مالع میلاد ۱
 تس یس ایسی کین یوو ددو. ےک هر شوم تھ ےک تا

 کی اضاقم اکسس( یدون وکر جرج یکدم ل
 زا مالالا شیوا ئی دلاقم گن و شا اتل ہم الار یہا |

 ہوا ایر مع ل کروا فن مت میام کت نی اپس کک شعر
 کک یسایس ںیہ قد لمباسا ےک لعل ا اد یاد ےک نام
 سا. اندر شفاغر رشات سل ا روا کد ضل انب یک خا اا

 صر یہ تن اس داعی سی ہذا ساد افر ظ پک
 ےہ ہت سہ ہے ا

 هو شیلا سو هادی س عا اد ہد ےس نر نفس یو

۱ ۱ 
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 مع کومک وو رج ل 11 تبسم بلط ناشی کس ا تشنه

 ےس تاب ات شبا تست حاوی شی سا کا. تس
 ںی ےک تیر کی مب کک ںیہ نک جن بسر نام
 ناطر ل سادا مع او ی لاو جلف و امن رم

 ۱ را لرلو ےس اورا آزاد هد سال

 | م دم را عیسی فا لاری اک سیما
 1 ۲ سا اکے جم انیمه لود ےس ندامت

 ادعا سا لایه را لورم تردد
 ی
 اعم میاد او ےنو ا سا نین اس ےک یپ مقصر شرم الع تکه

 ترکہ ےس کلب اک الف ےس
 ایل دا هژنساددهسرسددرما کد رولا رو الو کروم ی رلود

 ماگ تونس سا تموم لا اظ ھا
 |[ ارتقا ےس نرم بل رسا تنور. لام

 2 حاوی بیعت نگر انم
 0 اردا ام برفی وقد یت رم رم ریش یی رویلارادر>

 ۱ ناو اس تم یا هر
  ےس یر ات ردح تس الہیہ تس رس تت ا

 الوم ترزمع یس ۔ ےک بعام بیری ر اف الوم ترنم راحل اد

 ےت یو لعرب کرار اترنے نک اخ دا بصاص ننشر

 3 طعم تیبا گلها ید ندب نیر سامی الد رضع



۱ 
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 بیر سا نسبی قسط پرنسس
 ید الم الع ترضح ںیہ سا ےسرامش رپ اجر وای امنای
 ما ےک تس اکر الآ السا تابار ١یئاع ےکےی ہر ڈن ی وتود بتا
 , بسر میاره 1

 زد لھق زور فر ضہ
 لا سباجای فرم اف گامی

 یبا ےس فسروا کر لی سس نجس کی
 و اوم ہدالع ےک الا دا نم رسا

 نس شنو شناس زوم ید سم لا ںی الی یراسنا

 هکر سو فو بح ا صرحا جیلس الو یکم اطص ی دات الو ئر ویر ناچ ا
 ےس گول کس بشن ست رم دا. ۳

۰ 

 ( ےٰاّخت ایخڑارک) ۰

 ٣ے +٥ یو حس

 صبح



۲۳۴۲ 

 2 ا ںی ف۹ 27

 یو لوس ورم
۱ 

 و اھل ےک ترس ےک وہ ہادی مکس لک نداد لص

 اقتستس لمص ام الع ی بشیر قبا. ےت نام اوس با
 )زار یب ںی د م اکا راد یہ اسم ۔ شناس يک اعم
 بعص اقاوم ترص لاد روا کس لس بینش الگو س پک
 رن و از یر وا ےن کس سیراب یک ا e و فس آس تاس

 ر ارا ورم نم سد سر رودعلاراو لا وا 77

 پل نند ن لوب سبا اتاری 1 U اس سد

 ۰ ری راع اراد ےس ےک اوت ماں یہا سعر کل نیل ورم
 ا راس کسر گل بت ا آم روک ل اس ن گو

 دوا اص ڈی ٹیم ٠ وردد ےس حا ص ں زوم | الرەس مدر اا تک
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 ۔ یل سام تعرف

 ۱ نه | ساری ار موعاا ٹو 7 0 ۳
 ۱ ملل پاس 2 ںی وما

 یا کک ا م٢ ےس اس مدا ےس ردوا لن ںی

 ریا زر ے ےس اس سیر الس إلا ابباے سر پید ات ایف

 ےآے نیز نٹ وید زاد ششم ادرس

 ۲ ام باب داں سبھی ید سرد یتا زگالسماکہ کیہ“ ےن پک یم ولعاو ا

 الو میل سا دور لوا ترور ع

 رييس
 سد سا. او نت نا سجاد اک یاد حرش سهل"

tiروا گرا ببع زوم اظ اش الع ای شک الو مم  

 توس بس نماد هارو حرم فانوس
 تست ؛ںیمولساادرا ۰: ادراک ممے دام لاو سابل

 ر کیم کا یک
 ھ۔)۳۸۵۳۴ردا۔ ار اک پاس تشع( یا سر ص۳۳۳

 ی نیر. نوا تیام یی لس ارباب س
 دوا ۔ے آے رز سووا باب «ل شد اپآبتسرف

 "روت ےب سی ئل سا بیر ٩۵ مع 9۳۵

 ےہ

 ط 7 ۰ م
 ساق ۱ فیر ع کد روال عم ا

 کال ندا



۲۴ 

 روم زعم سیا نب "یر ما بحاص حس ضم الو مس یذفا تیرضح راس اپ کش
 ےس یر ےن ںیم ن الر نم شاہ اہ رول قت مب ےک فمر اغير
 ا ر یر آن ات ناس ےس ینا مامردا

 ۔:رکں ی افر یف نا اح ت عامر یہا ترس
 ی ی ما ناب بح مم ست تغ الوت رزمی املا

 لا تکی توش شوک دم کش اقا لو
 لو باشم حر یک یکی د رووہ بام نال
 منت سایر هم بحاصر لادن یرسب کت فاف تاک

 فراز شک ر ماہ ور ساق اتتسالا تش رو لر رک
 ےس رر سلاو ےس یر ماب تا یا کس یی وفل و

 تا لوس زارنا سری ںیہ ماج کلاس سایہ دا
 رضاع دردم سید ےک ت طع یرقان اردد ینا یر قت اک
 مترو و ص ترور ٹن دد ادا
 فعلا عاد و یدو ۔ ںی ےک لولد ی ںی توقتا ی ا
 ۱ ۱ ۔ ےح تالوقناع

 لس برا بز تل ترضع سه ولری ذرت
 لس سا قهر ف تست زن تی تارا اد کن
 ۱ تو از سوپ هزارن | رک اکڑ نل تقدروا نم بسسو ءہظعاع بوق

 ےس یرغل وقتی کل وقت یا عر گی ںہع سے
 یاب عزل لس سل لول
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 رشید م هز ارنا اک | کس نیسو ٹر م یلسد بیآهتس جرات ارزان

 لرو ترنم لو ی ترم کک ترطموجں گیم

 ےن ےن ںیم تی روا کس و سسبروط ص ئاماےن موج تاب اف تاک
 متضاد روا لوط تعا س ردو ےس یکراٹب هار عش

 دون شل سز تام یوا عراب ےل ںی ولس اسناد

 عاق سرک اڈہ کک یم
 اف لمسی مک"

 ارن اروا رول سعی ار گو ها گیس
 ردا تایر اماکن فر سس گو نیا تیرضع یدک ۱

 ےک ق دذ کر ابلطو ریا نا ٹیپ اوج داوم ی دامب قاند قاس کرا
 ےک ترم ل اوہ ۔ لور ساف ع یدو رکن اپ سنا بتا
 و لرش ر قابا کت عیب ںوہ یر کری ہزامئااک نم

 ہوس لک ئ مدو صل ل نب ا `
 ( تلا شوب یر زا یمن ن لوستر ننووس عاوس)

 اب ےس ناپ وب تک ا تم
 یراق عرش یاس اب س داد کت سرک
 فر دید رپ ل اں ددر رسک وم نہال یگ ناسا متا

 رس رود کس سا نیل را یو اں ںی

 ي السا نیل غار سا کیتے کک تی
 ےک کا رہ الغز ات a لک وایو ےس ددرد | یک ایس

e 

 س3
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 ڈا تله س ت ترک ید ا ی رب ےڑنزہ ےس ردد

 ہا گر وصف ےس ا el اوا هوا رترعس سل داش

 شا تسالو تورا ۔ زوم ادل وع ان یر ارد سان ید -

 ابن بکر سحر طبس کیم موسس ٠
 رت سر ہر الاول فوک پن. ےب یر نر راس وتر ترسل شم
 نی ےئل ےک تل مک 29 17
 سک ی رب تشک

 کا 1یک رکے نب رد ناف کس آل سیر دا ےک ا

 تک یو-71 ۔ید ان یک ح رش

 قریب لیلا دز کف
 گام اس تست او دلار هرس شب

 تر لر »ناب کت شادلسل فردا ب یکایک
 کیہ رر سایتی چروک سوی ں روڈ بک تس الام ید افتقاد ی ایس
 یاد ليست یک »تیر اد هاش

 گز ناری ما اما

 هی یاس مهیا
 سا دات کب وس ےک دستک دین 4 تم لب
 ی اس مارن ن الم تسلورپ یر کی سکی ناروا نت یگ
 می هستم ۳ گیرند د للام ےگ 07 دوا یس
 یز 0 ی لدروشناد روار اےک وت تحریر ا 2

 بج راکوز مب را کیو پید یی ۔ےتگی وہ تل
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 وکلا یر دری ول ھم ےل ےک نکی ران اکی الف یکن

 رد لر اس کک ںی اک عرنچ اگں گرل ڈافعهلر

 یانگ مد مک بیوه اروا ےس وا اں

DOAطفوا اف الخ ر ود سا ےئل ےک یار ازاربچمرب۔یزڑ  

 او اس اس سوادا الا اب یک شارت
 لود گیم یی دا یدان اس طاع قادت تسير ب تپ

 تصالا سس سکس مرا نا - یزیلتس لدذاح

 و نر رس م تام اال وتمص

 تو شرم. 9 نیر سم تست
 _ یىاگ ناو ترنم له / ر یول یر کریس الو ترشح

 - | ید ارب حام نان ل اوسن الو شرم ڈانس کا ات بشدت

 رحم السلا حام وعر تشد ناف بسر سهل 5

 ٣ ترطح۔ [ لوپ ی ہم ااو چرم ناعما "ار انالوم

 ۔ ید نالی سام. یاسای دد هش اتادم - ئر منلاور وړ
 ے در رد ل طا نرو تیر رسم انس رم

 را ائ اس الی ارب اک EIS وج

 روم تررطت ساسی تیلور بوکس
 کیتا اف رقص ناف و

 رد تولد رک 7 7 سر موز سو *

 طب یک ےس ےک ےن کل از قع احد سل ون کس مال اوع وک

 رای برما 2تا الدا اپ رس
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 يا مرد مک رکن ایکس اب
 ای اسم ازاد ساک الام (ٹئاڈ امر ےب ایکتباثے اد

 یی در اه کی
 27 ا ان اتسؤ یل اه-ل# کتری

 ارات یر فگوت زفمە کات قداس ا .
 نافل تن اب میرم اتمی رخل کا کر ادت
 ۱ ور ویر بس از ںورادرسردا مم

 سی اس نه سای رج الف اک رت منے یم
 ال وٹسالا رگ ام ےس ارد رک کیل هرروز هر فاکس

 تس ازهر لتس ر اد فلن رک اردا ی ول لگ شا
 باص نشر قف الرضا 2 ےس تیغ
 . للااد ٹیک نیتی ذفافت ن تم گرا لو ت ره بر
 تعزل ہنر اص نسیم یتغمادومہتضح لا شراب ہلا ڈش
 “لعل انسا ید ارپ بص اص نال الو تزعج ۳ رف یا
 مال تراک تبار طح و فو فو یر لا صاف لا ترع
 واخ ال نر واتس اردا اہل ہال ت رع
 مج واعرب اک بح ام لرد الو تر مشرفا عن سال ۷7

 الوم تشع. ف رر ئام e لو
 ترضعح رب )مرد ی سما الو ترعع ناک سس
 و ےن رر مح تس تری ددا هوالم نا رای زر ضان ایس لوم

 دتب ویو ءاملعرباکا بسا مل. ےک یم اهن اھم اتے س نگر
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 طرف لک La اع 77 نسل

 ا کے ہہ

 - یی سکس
 ید مر سرت ماه انس"

 تلف کل وضو گپ 8 ہالشتی بسے

 تیس سک نوع اد کب کم اروا بوک سا
 - نم لس فا وز تسلیم
 2 بصاص رم ید نوبت صاریم نالو ت مع
 ترمن ا باسر فظ الوز مع. رح مامی تم

 ام ی ی ولسرن«بصاص لس دار االوم

 ها مصر لرد ءزاشتر دا یریوش نکا: کر وا

 ۳ ید ایت سم الار Ls ےک ی ام ےک ناتسکا بت
 “گن تسارع کب رس ساو ھر تی قوت بس سج

 ۱ 2ک یک

 ۷۳۷ھ قات ایرلاوک

 سد وه سس
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 ناسالم
 رلاد ےک کسب ۶ء۸۸ ہرا قلاطمه۱۳۰۳ شر ۲۳ بی

 اب نوا هر نیا نم اس بسا نت گرا

 گیتی اب بقای رپ نک
 رپ کس لد لوح وا قامت ایت مگس ارس

 لاس اب ےس اہ ےل خاد سیم نص املا ذو دم پس یو
 ںلر ای الن کل شد اف ۱۹۰۷ری کریس
 و نحر یس کا ع روس برات ارور مرج لبشر لپ آ
 ر ملا ورم لعل ارادے آر لو تشک فتر کر م

 مارو ناس ارم بلا ور ج ےس پ آں لد 9 ےک ایت

 وا تملا اوین 1 / دسر
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 . ۔ بل اتو فو یخ ادوم
 بجے ساب سس اهن اکتیو تا ئآ

 را سرس یدنبداتس یکم یں یبا غران م واعاراد

 دی وت اوہ قحن یر ندا لج لا چت ےک و ععع سو * ٤

 ےہ رسا نس ید یر لنت سوسک
 نکی درن املس يسم الد تضع تب را ےک

 سلم فسا ویکی مپ دم ام رسل عقد
 “نول ںویکیتمعاش کرم السا ں “انن شپ" رت ونام وم

 ےک رر ف اف ارش سم | ایم
 اس ۱. سققی بروم ابرو لر روات شصح) ےس ررس

 زور یاس کن رز خرما اتت تیما

 اعر ابر ےک ئ د دنع ترو رل اک ت ستہ ۱ ترس شو

 - بناب و و هند او ےک پو
 ےس رام لوک سن وو دولع عام

 رسم ہل بابے ےظراک ویو

 "و ہرتلا "ہر ےک تنر فیر فو رم ربل فش ینو ققق

 یک اس ایگ اہرب۔ بخانرگےآکۓ انہی  اذیابتب عج

 س۔ ان فلا ففیزصتو بش باپ یم لصا۔ یت انے لہ ت نراٹا

 نب انس کرلی ایچ و دیے اکا اقم عار دق سار ایحماکےے ام

 ۔ ےت تیس ہمت ع اشا ییز سرا ی
 را “پک کے ید گدی ااف لد سیف سر الع



۲۳۳ 

07 
 سبقت کن یر ید رزرو"

 تارازا ی ےک د دن ن املای ارس < س سا

 ۲ ٤ اتم امتی سیب اک
 ی۹۵۷۲ یروجر ہی بیرص )

 لار نفس کن فاز مو رفع
 تاز وتس ےک مامرن پا ادن اک کانو کروا ید شبل ترتد: تیبا
 ۱ ۱ سیب

 ایسی الا "ل هوا تیپ « مارو تییکرتخا

 "ران ادعس ا تافنط تند 7 رب. ۔“ر اھا لحس

 تیمار بسیط ای ال کد املضیسؤو یف : بغل لایا تس ایت"
 دت سا ںیردسلس مال یشیمالخ۔ یکے لذت ذرا لم تدارک
 رسا ںی ہرقمن الجا ےک ماعلا قدرت سوم کک انتم

 د اراب
 تيم اي ایک دم

 ۱ ےک
 مال کردا یر تم او اراد ںی اسسا ۱

 نل سرمد نس مار ےن یہا 2 آيت رو دم یکم اس
 ہہ کا ارکترب شف سورو ید رکو سکر اش رک رکن اوج سا

 ملا رن ملت بجے تاب تو ای افت باربال لب بسا
 تاں ونڈ دس یک یز سیرت تاک کے لاس کس



 حس

 ایکل ص مے ایل اتم نیت نسب یا تعرع
 هاتس اتالوصسد یاس لرد ار ااو یک راع ووعسم ارور كا

 ۱ بنر ےک ہلا ںیم

 غہارب ید ای لس تسارس رب ۱۳

 "لالپلا ناو تفهلاسر قافآة مش انیاتستللک ا ال والو
 تشو امہ ی کد رن م الط تع ںی لاح زا سل ون. شب تس لام ۰

 کپ لش رر رد گلو ترک سگ

 و یک المپ شرو شوخ اید ااا اژ| نلوم-اوسو

 0 اڑا بنا روا اد ہروشدی وکی دن ناس

 يلام کا داپ کد رس تایدخ او یاس

 9 البو ورو اکت مامہغ یا اسوا داو یل لہ لالہ "

 ریل ورم بسمحاوب یکی تشکر نالی الع

 دع ےس لر رس رد ین رٹ او ستو اوم کا « لالبا« پا

 نا بعاصراز ارب تیر سام تساد لب که اساس

 #3 روبج ہی خرکتساوخرد ین ایچ ںیاد ےسس بام الگ ظافلا

 ےگ
 درک اف لر اام- لیلی یوم دا سپآ"

 ےننس یریم لس کس ےہابانب تلے ل وہ اک اشنا دن سرت
 آں وہ انک ںیلد تسءیگپ رکے یی اش ارغرد) لب ل رک ا

 2 7, ہام یک گرو سقت ل ومکا یار اکے درمومت یر او سم

 کسر سن ساری یار 2

. ۱ 



۳۳ 

 ںاوار رن پآ۔ اگ دن نات کروا ۔ نیرو سد نیلم نا فص ںیم
 ۱ لال کر لڑ ےسردافغمسأ ےس

 727 ۱۹۱ روتر هو کب صاص ی درن الف ےس حاصر اط

 یسک یکی شو اوم کس الع تمرکز ررزلااے ید زوم تم. ام
 حت نم“ لالہلا *نیباضم وج ےک دوتر مرم الف ںیم فن ستر
 : ی دیس انگ ی دم نامل یس ن اض ہد ےس

 ایک اد ا تقوا شمال ھرکے س تاب یر 9

 ےک اف ما تستر دراز کی درن مالو ےس لوہا
 مو سر قفس بنا ی مع درگنیسن آدوا بل غیا

 تیم کے کل کک یارب تاپ یک ل بنی
 کروز 7و کول ھ کر می سس 1 ورم کسر مت دا ا

 ف شاپ دنس ادا یتا انس لمبا

 2 الو خو سو هک ےسزاتسا نہ سم ارپلشءرکی وری مالک

 اب ما رفتی لب قاب کنارم +
 بیم یق کن ننه تو یخی روم

 حرطشارگل زتص اسد ادو لا اس جک
 7 کت ادنی ۳ سا ودر ود س اینو یادوی درک ورم

 پآ مس ریو تست تلای آہ الع ےک را ۰ ایگ

 تی« سا اخیر سنج یواش عینک
 ام میخ.« ترتیب هر



 ۳۳۵ ا

 نگر

 مر حب ےس م ایت ےس نص اراد ہم

 ےک ی باتور کم ورال تاغ یاب

 | تر 0020 گن رہ رس نرم عیب ما

 تس ایس پن یل ید ترکد ت تطل وکر ی٣ یں کہا

 ےس ام EES هم ےت رک اننا ےس ےنآ سیم

 ےیل کل سا تک د یں ناد ی ایس وگو ساری شوت
 لس وس 2خ یکے یر کرن سا تم تہ نویسی

 تر لاف ےک ت سز ام تری اس گن صحن کز

 نایک ساب ےک اس ین اراک

 1 ۶ یو لو اچ طی"

 دوعواپ ےک نم ظیصح واک اب ںی تس ایسے بح اھ الف تر :

 یک نر روت توس شرم نم

 لن جم تقدیر طکل اش یک درا مرز ےہ

 ترار کز تک ر تمر 7 یئآ ۱ ۱

 ڑوھت آر ج اسلا دواب ےک رشتو سویی ںرماروا فا 7

 . امر ڑببظاےسںوتہنرد ولو ےہ روو هست ابدی یخ

 قو ہل رم کم دل الو ضرور برو ۳۲ 8

 پدد! سس. تستر هرن اشر ماو ےہ ٹپ 4 است شال یر

۳ 



 سوم
۱ 

۱ 
 ۱ سالعاسا- اف تیره لک رنج اش ارح

 ال رام دن لیبی کاش نره ترس یک
 هتک فیاض اید تدع رمو ےس آں ر الہ ےک
 1 . بسا لب

 ارم تلا ک تو کذ یکم السسک تیا ن لن پار م٤
 ۱ ءالضنو رام ند رسالہ ا سا نفی فناپ ناونم ےک مالسا باش

 ۱ یه سرو ےک اش یک اش مو لا ہوم ےک
 ایت ادای اتم تب + !ارف تازتک کت میت الم و تری اردا ت ایف
 اس شش ساشرفرج رو ۱ دنا لسیج متروس کد ترموکع
 ۱ دعا ےن ں رضاکے تیب س تمسا رو تو ار با اه

 ۱ ۱ : ملا اد

 منت صتروا ی یمن کا ےک و دس رز تز کہنا *
 ۱ ٩ طبل او مات هی ےل ےک کیتا وا ن الا قر

 ۱ د ازار بکا صو ولار الخ ترضفح
 ا وان یک فن کی و نہ نوید صل ۱

 او ووا عامر ایر نالو ترفع اد الا تت سسر ساع مد یاب
 ا 7 روم
 دا ئ وو ان ساری نل رع ےن بیش رد اتاپ سیداللب نج یک

 داس ےس کبیر کے سرد برون 2 تسرسودروا طی

 1 مت لو او لت اے ومن ارم ار بیس یی اھنو

۱ 
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 کود رد هاش ےک زرع لڑ پر یو اس
 رم گل رخ تا بصاص صور الد رعنا ن ل چ د
 اسد خیر کادر خردسال شاخ
 مود مد توصد سس ندرت تجمع
 ہمآلع .یئلوہ لسا نم ارم کلید تبیان
 ےہ ا اہم ےس بانک السارپ رو ریلرژ ےراپللا قوت دا ونبض

 1 دارو از یا ےک ید یاد ےس ےک حر الکی اے

 ز7ی دم ناليم الفت رطل ایس ےس وپ ارس نت
 یال شاہ ردح تمار یکسر کیدو واما فو

 ا تستی تراشه شک س
 رک سیا اغلا نا ےےن ول اقا مال تما

 ادا ںی لک ا ځای ددل نارمل یس مالک ب ےس بشاب لوم

 رنو اسب یاد اف لینے وج یم الس
 :سںرر بح امیر پسر العترفع۔ ےہ یر

 لب لب پت 2
 دور اعوان دال ترس بلد مد مور ل تر ۶ :

 فخار ڈے اکی و انسا یم صر ابد
 ۔ رے ہار ا ےگ رک
 چاپ نرمو اف ےس مر لابت بلک جیم و نسل ساب ج
 1 ورم غیا شورا

 یر یاسا لاس با ےس وت لازم تال حشر
 بعمل مال تین سا داند یک لی

9 

۱ 
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 : رب ےسادع یک یا ای هام ابا نفور ل وا 2

 ٗ| ۷ بو ےس الع یم دس یک اکشٹاو تالیف بحاڈکا لی یت
 ِ .e نیش ۱ اروا ےس اّربحسم

 ۱ ارم رو سا لرز ئی
1 

 یاس گرا دوا. ےک اس فلس لزا سلب بقا

 ات تپ عر مت کس

 ۱ عسکری نویس روم

 1 ۳0 ای نسل لوس ریس ےک سس

 ات کین سهم بم رک ۱
 زاها خوشم را ا نا ا یر قم تن امد ازت

 ۳0 سوت 1 حاملگی سلف یس ور تار نتف ےہ

 ۲ مناسب... بسا اف س بصاصریسم

 ادزراڈرلہگا ےک ٹول د ء الم E ۳ تک ۳ هی
 ر زرد سن اے ھبس دور مے مال

eT ۱اتر 1  
 3 ےل. بکر وصتمف مے

 کز تک بی و رک
 00و ما وبا پر سایت ا ع

 1 ۳ نک تر فو نر و اسس یز و ام

 ١ رم 27 تپ نیس ےک



 ۳۳و

 لاب. قید تر یر یوا تمم ں ۹٣ ےزط کک
 رن خوش مالک ادسال ائ اھنفرےک ناددا اتم
 رز عج ید نرود نښی کوم تر مح صرف الورش

 ل ال کیسه ازم نووصعماضع اذلم رت ےک اردا کو فاقت یب انارو

 یر اانالومددا یر مرنا کر یتا ید( نکی فس اوم یب

 ید یتددم اے ےک اتل ل وصخ تر ضعور زد ییا صام

 نا ود ےک ناس رفتم شنا ن طر شرمالع ۱

 ر یا دنا ۷اا اڑ ر اک شاب یھلاک تنا ےک ا3 و

 - اف یف ںوہن ار اکرک

 ۔اگم کر ط کل قت 1تک ں وقف عم لام
 سر لای سلمان پی

 پک هستید پل بت یی لس
 دوا يکي میم عرض ول دم کن ساکت یوم

 دام بن اس ۔اوب تباہ دیے ارد ہہ دب ےس یر را

 اکے تش اج کاج لاو ےس با قلم مادوصحن لو اتداب
 ۶ مدعی دب اراک دو قرد ںی یک ام

 مکر لن بس ارتش یاس بوکس
 ی گلم رس ان ی رپ "2 سا تک ن انت رکے ہہ ایڈ ےس

 همش کل ما سلیم يک
 «یی سم
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 ے ایام ان اکو ےئ تا عن رم فری سوا ٹاس
 تپ اتا بک لت زمین ارد ا سہ او کس ا لاف ےس اہک اانا
 یار 0 اشک کی ماس بسر ور ےک

 مصارف ن اعمل ہشام ولید ےک نیول الع
 ات تمار نرم ین لاری یس مالم تح ات گاو /

 کلپ برش و اک نزدیک رق سو یفگ
 ےی ةیکباداشو بور السا ےس ارشد ےل ضنو ےے ارو | ۔ تسر

 مونا ب و سل کت
 ارز تیام لگ ت ار اس کس مت تر خدا ا یل

 ! رس تاک ورکر تا سن بآ
 برس پا ےس تشقق وتل ا افا روا بک تلا یادت

 - لا تیک اس ادا

 کا ۱ض ؛۱۹۷۲خوع لارڈ ہفروص ء یر ھر صع اب ارور اک

 کر کر ارتا نرل ی سک الوش
 رب ارب علاغ ۹ ۹ سرو تسال وسیلی ب
 رکی د روا بعام حرش یف الوم ر معردا ل رو لرم
 ریس

 لک تسروتخ ای دارا گل اا نالستندسا "
۳ 

 الو ہوا یر شامر تر ست

 تربت ا ام ہے ج ردوو کی بے ند افتد لین



۳۳۱ 

 ۔ ےک یا ےک بل واتس یکصد ع تشک
 سم الار هد مھر بتا چ انک دے ید ادرس یدل یب ساب لابب

 اور ےس اح کن اتسکا بن قلم وا اف کا
 ۔ ےس ےےنرکت اح ودئا ح تیر طاس ےک

 4 ر( ےل رف بصاصر ورا تر

 رواد لعل تر سخی بش ترم ۱

 ےب بلد ام کپ اتلان
 راو ےس ل توابع نرم ریس رم ا تسر ۲ لابس

 رو نر رود حشری تل ترس قفس ن نم
 ریس الال تنعر مەرص۔ ےھت بصاس یکی راد الو سال الا
 ۱ 2 سرت ران ی

 رقتشافگیاتسگرس لوسنا تی رتسدنا
 ات ادم بیپ باکس تین اس ناکا رک اکورد
 رهن انس 7 تابناک باک وفا
 مو سس لم تن نا نرل وک
 سر ایت روا کک لوس ن اعالا یک ں تس ابتک اطر رب
 :NE ہن اتاپ ےس ام ےک اتاپ ءاملف ی وانا ت رع

 ر قر تم اکی اتنا بیک وند ساک کت سفال
 سارص افندوادر ات ےس یا زرد گی انتی تست

 رت 7
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 ہمالع ۳ سا نک ےک و ییا دص تیل شن سارذا

 لادصاغعر اور لتس زل ی بسا , اگر کارول سدان ل

 سفید کت مو ات یکم تاتو یک المرا وسار یک
 ناتسار ادرک ال ورکر یاس ایس یرگودرزق

 ۱ اف يک عام نان لس کر معنی اردا یک درک

 ےک اشرا ےک يعمل مالالا ےل ور لاذ یت تایل

 ایں نر یتییلفج اس هاست اس
 اہل نیں مل ما ہزاسر قصد تار اڑس بر وا۔ےس کیک زنا ناف یک
 ن کن وطن تم الس ارالعا ل ابنک تبرک ناعما
 نما تساوی یک بشرم تار وج نوا یالسا

 لوبی لوک هک تموم ها هومن
 ترضحعردا بحاص حمال ترحم م تغمر. ارگ

 لس جام ترضع مرصع سان یا ی درنن اہیسی الع

 لان ضر رتا هم
 ےس ہری نیک یاس مت ایس جم فو یکم الس اے تت دس
 عرس وک اوو مساق مورک س اے اوس مرد قو وک مات ا
 ںیرہہ یر یز نی کج اداس روتسدرو| ھر ای سس ہی

 تر شر سی
 لک لس عترت تر خاک شف
 لاس ورم ےن مالا الف اکر کے امور تر یھب ےس ام ےک

 وہ از ات اور گوش ی کر تہ تالس ی ول یک د اہ ام

۱ 
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 یتستم ۷ساردا : ر ت۶ل راوصا هر( اس منت

 مر ملا
 . یونی لب لیپ بام اک اتا اچار شہزاد
 ارجا کرنا ےن الع ےہ رناضما یر کاری ات اہل
 ول وی تن ارگ یر لاک تي
 رند وزخو لوصا کن ید ہت فال دا وہ لاک اج
 (ےیٹش ریپ مرلعناراد چشمم دا ةفاب د ۔لوہ کر

 ھویدر الم یاکاے سددردا یددنن ال ال ترس شذ /

 ھ مال مان ین نا ادا 2 7 و

 ارام کنترلی رود ل شوره کان
 ےک وسایل تنم لک تانو یک دس )تل حسر

 لا0 ١۔ےئو بحر دم ےک ڈوب یئالسا جسکی م0 ٭۔ےئوس

 لر تا یک اروا ار ساک لبا کرایا شک
 للاص یوم م م ا تک 0-0

 حی. یک اذن یی راس ی لک ام نس ےک
 لیتر کس لرم اال کک تیوری اگ

 نی راسا فر ال اروا ےسو آي مس د
 ل ما ۔ ےس بسی نا اف رز 9 ۵ و کس

 نر تلف بها سلام
 ( طی فرق لوس دن لک
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 2 ع el“ تم مت

 ناتو ا یش ٠ رر کاور مک لا و
 و تور مکه و ا سعی وید ۱ ٭لوالا برا

 ناما تط ضر راو باب ےت دہ ادیس سم نامئاظخ یف نیز زم
 روش. هم اف الف اہ داران ےک قاصد وک وم

 اد ده تیوب ےس دو نسبام کام ترم تسلط رب

 ےب تردد یک از رھا کہ بری نظا لاپ خم
 ےک سب

 ال وم ۔ ےس ہد رم یک یا نان لاو تراک وزد مولا

 رز قرن صاف کم ور پاور لب ما
 یدات وانا تمار تر دعمر خلاد کنم ف الوم

 7 زہر خ کی ذات ترار گرم پا نیو شہ یک
 ۔ ےک ےس یہی قیقشوا



۳۳۵ 

 ترضع لدم اب تہب یک لم مهدیه هنر ادا
 س ماعاد ادا سرو ی ارا ماقتا ناری یک س ردت تالار
 ںیم وس رس لکل صاف اب دیک تم زلف

 رووا اور ال الو ترنج وا. ی ظاد سونا رونا ماب

 سن تنم ںیہ بکا لبا وس رونا یر
 5 و لب اظ سرد ںی ید فا تسر کر وراس !لیلخزوم
 بلورین لای ۳۲۸ روا ۔یکل کف یدع ةددد ںیرونماہس

 ا گلم غزفاتہ

 یاب رت لیک درسا تررنعم ےک داخ ملا | تاسیس
 تارن ی رتو ی ںی ۶۱۴۲۶۹ سب رسم لعل اتم سد ن ر
 یوم رس رب ی الاس تاس ل ساس سائو روا کس تیم

 آن ابسا ےک یف ادنی ام) حر یی بس تیبا یف
 لی شیوع باب سرنا ین ترم ےوہد ےک

 سون ان رش ںی اک خدا ہی نس سیر توا
 ۱ نیاز میس درد سیمان

 ۱ ۔ںیتاھڑپ یہ نکا
 را مہم مح سرم هروب ےک تر سیدم ولعل اخ لاس تنام

 2 یهو اواّشرارسرد برق 07 اکے ترس

 ا یادو الع ےک ںو انت سود بکر! ٣۸ ےن آس یم

 لق رب کید ےس سس ,۳ او ساک ورش



Fry 

 ل اب یادم ۳
 رش کئ و ی ون 'ہوالع ےک شل تینسلروا لس

 تسلا ر کت مس رج نا بنر دام دگر پآ

 مناع مولعلا دارا مسرو ۔ سی ید ماہ تارن ین ارگہز کج هو قم

 اد سل ون انکی ثم ةر ددرد فلت یانی کل اوھب

 لیلا دما ساب ب اس ِ وتو ول وا

 ند ےس اراب تسد ےک اف تصدی
 دن افن ےک یو فات رع ر ایت ےک وبلدات دا هالا ی
 ترم ار کشی لاردا یدل ارج سس تکبیر لام تابوت دا
 4 ارگ روا گلسر اد لاش ںی او اا س I e الوم

 < روزع بار يا ی رس اک
 ل اک ےرہملڈنںرگن م برنار سز ح ا۷

 ماقفرں یم ۴۹ جہ ایت ساف یو یم اس

 ذات الرگیرٹم ناس ب سکی ل اا لو یاد نرم

 ےک یی دا فلا فییصتا رتو سوکر تونگ
 | ریراب اسد رایسایس سرا ےہ تست ار فیل وجت

 ہوا ت لوط یتا رتب اب تصفر ناتق تس لارڈ رسم
 اک اطتسا ٴلاعدبردا هداني س تبطحر دا س ۶ تارو

 ےس لب نوت کت ترم ارم هک ورم ن انت رع ئ
 ست اض مو می کت ضعر بس ضس اردا ا[ شتر سم

 تقارن تافل لمینت



۳۳ 

 تساوژاپرواب نسداوس لا

 « ری شو سرش اج

۸ ۳۵ | 

 77 ات ہال ترس ساک بکر a ےئال سم یس

 ول او مر و کس سد کل اس اےس او ھر ا تس

 اچ اگرو ریعرتا بات نیاز سم برش نر کیر گم ےل
 هر هولن گن تاسا رکعت نسب ےہ نک ی ق اکا
 2 ایما باک پا ترس یب کک پرجس م اصل ولا نا

 رف واسال ابا مد رانالرم ی دشوار کد انیرب بکا ا
 برش یر سیف شم قدس لاہان ۔ےرلعڑقفامڑپ
 | کارن ےھت و
 ۱ ۔ ںیہ کیم نوساز ی بس نالی

 ردا بک ما ی نو توکل توس

 )1 هر کر بسم یو
 ۔ ےتس راد سد اکبری آی کلم

 رار رر بس کاش یک ا الدب ےک یب اد تس رر نس سوپ
 ےس اےک 2 غل ال رقوم اب ر ن یت 1

 ترتر یدل زنیم الدرع ۶ 4 اکر یادو ا
 الوم ترم ن لعن ی الم | اک ادا ےس تیم ےس ینا تل

 شناس ےگ لاسو 4 یو اک تعج انتل ےس ودق 4



Hn 

 هل رس افلف لرو فک کی آد دا لکت سیم

 ترعز ادیان یو انت سال ارگے زم ہوالع ےک فول

 - یی تیمش یاعدرو یز اجے را انا یر شرو شم ی دام

 تعیین سس سا رب فرما نال دا سد ےک آدم اب
 کل اس درد مکرر علنی د انب ےس بحاس ناب ق

 بکر نردد ماتی ارت رم اب ی ی اا ید ےس ینا تا
 فرخ آب ما کمي كر سس رم ےتردداف سہیلی کو

 رب ده بسا فریب تر لر پرت سده اسا
 سے ل اوشروا۔ ےک ت7 تارات کک راہ ناضل اس

 ۔ ےن ےس ا لخت لورم کس لک شاپ کیش ام
 مماپ سام مک 7 تاپ یی پ آں اھل ےک ناب ٹن
 ےےسر ۹۸۷۸۰۷ الخ ےک سا 1 مک بی بسر دقت

arات لای. یس سل مگ ترسم ا  

 ءابش مالا یداخ هرم هک قابس امت لما اروا گو مل
 .Silane ےررس ےک سی بی ایس ےک د دب لدا زم اللَلاو

 السا میر بالی کی سکین ول ںیم از ےک قلت یت

 باک اغ تادف کف بد سد ےن آيت یم تیدس علسن یا
 سس | جست عرض ین هیچ

 ۱ اول ی سل ايده کیا یو سس ۴ك

 یهو نمد گیپور قسم هل
 ار او سو وصول س ۸< اوا لق ا نجس تع اشا کب اکا اکے وا ہک
 ۱ طب یاتجیاسافا - شک ار ق تملصم تر طی اف لارادد ےس

AA 

 ا س تم.



۲۹ 

 ات سست سم کس ج یر اکا فی لسی
 میم اره را میل فن سن ات سام ےگ ریش بلد

 ےس مر بسا“ ایر ےس ب آرب شرکت ان

 وو اض اانا ترنم یب تسال لذت اما یب ےک ی پاو
 ےل ےک ےن ارپ ور ہک تردا ن دالا ڈش مال املا

 توظر الا دڈنٹرمالسالا اد بلک ۵ م ریت
 تسفکیبهو سلسله شیمی
 گیس تشدید لو شوت مر
 م ب تعاشر دا اعا ردد یر مراعت اک
 زا ںاپر کل یعنی ت ارن یی لردتد یل پ آل اور ب بسر
 ۔ےہ

 ھر طساوردرطساوہلسلس یر صح ےس او ای گڑنلوزید ۱ نیل
 ناو لسب گارورود یس کا ی الما ےس مدد ےس تسر
 ےہ کروا دامن یھب یک لو ےن کیم عی کا ت ےس کے نل لا 1

 ا الروضننج ےرراوش زا ان کر اش انا سلف اک یا

 روش ےہ ایم یی جوا تہی ع یک کن رک ساکت وزا یی ےس ی رک
 العرب کار دا فعدم نادان اب مس رو اکو ند |. تر

 زط ترین سر نع انار ترنم واب س ت a اتم
 ےل ارا ر انعبرشرا

. 



۳۵۰ 

 لری نال/ تضاد فیس (

Oیری اعرب دیس اتم  
Oئرلعناک کمال تن حع تحت + 
Oیر ود اکن شارپ نلوم  

Oیر ورامال الو ترم  
 اتم اما لورم 0

Oیلسرناکن کرایه . 
 ٍ روا - قنررسہصا الت (ںلں

 من جهل پر الٹ ماشو فو ییا ار ارس تم 0

 ۔ںیھک وہ

 ( ےک طع ال ںی طنا 2 'تادذ مے ےس ل مغز

 -2۰ ےس سم س انار تاقنصت

 لفرع بار بام نا ےب

 رک تم تسلیم سل

 یر تال رس لب
 یرتنرر | شوز سرد کزن دروس یم نوبل اف: اقا نانی

 ےس نکی فسا سرور اٹل ت ارد خد ں ایگ کیس
 رگ اس مپ آی رب ساب
 شمس بسط ایک ین یت 3 رر یظافلارارن اشوک پا ےس را ام

 “تر روا ےن یف کن اے پنسل ل یل



 ۳۵ا

 ھ۸ل رو ,ایکو دان تای اگے تلک تباذ یک کپ ےس نرہاےک مست

 وس ابو تو داع کہ تف یک العناد خدا

 برف ارنا ب نوت
 هم فن نهايت جام ۱
 ید تبیدا ںی کر دابا تای ردت بیس تدا نالا
 فیلات راق ےک ںاہہ پل ثمر وزیری
 ا بم ان لاو ں قارف تینصتدا
 را ماروی جنس نایت مصاف رقلا ایر ےسفت یم

 افق یفهنپپ تر سوسن یر ترذع
 ےے تفاوت وا حس تاں ایی دک ت
 ۔ ےس ایک ازننس ہی مت اسے نیب وکی تایآ یی دا

 قفس کتے حرف ما. ےہ ایر گا ںیہ نل اکا ۵ٰ

 ےک اب از لزبم رج توا ود مت رہ باک الو کی فن
 ی وسیل (لوفلا ۔ےہ ہما اکا ہہی پای رہنا ی
 ےس لسی یر وتس ات اش کس یر تر رولا تاپ بت

 لب ی تدارک اف لباس ید پا
 ۔ےس 1

 راکراخ لب سم یبس کی نرم. شیپ
 اب تیکت یسسرط یارک ںیہ یسک اوج سا نکا
 نور ممبر فیکس کسر رسول ماترا
 روت سل او مم کون امس ایی



For 

 کاتا وک ےس لاش کن ںی رغد ب کلاں ولرو
 ۔ یی اف ےس لاسرازہ

 2 ر نارو سین یک سس تساارگ رفع
iاباد ولنا بھت  

 ۳ کو فو او تب ترمز بسا کس او والا

 مکس وا بان سا فسا ی

 ےس ارن روب الالم تل زد

 لر ےک نس وان کی شے ہزار
 ب نانو ورد فینصت رکا ہدالخ ےک نس تی

 222 گہر دا ترامہو تسطاذازل امرد ول ثم تالاا ی وب

 نسل الع|. ےک بش کتبی رب ابو ٹن ور

 ےل تفرق اتو یک ےب هوا فر ثیمدەنسذ ےس

 قق نوار اغا رامن ا لابا ل س لشن مہ

 لبو ایام اراک ق لاف درب ےس شدو مالوم: ےسرایہ موز

 پن اض لاج فی ےک بال ما. ۔ےہرکے ای جای اتش

 ےک قع اس هتتم ایر فنر اع بیس ی ےن یں اد

E 

 یدال تہب یں رتا ر کٹ تسع رک ور

 ٍِت مع لرصد کن وسرد لاک تار د یت لتس
 انگ اف ازل ادب ات سن ید اسم لاتا

 کی تنم سر فی تیاتر ات امت از کک



rar 

 ےب یخه نوعی اقل ہاقلا بتاقن یسک پی ہم اکا کک .

 ےس ےک اک مالا دادا "عون سالک فک پآ
 وب تاور عسل رد ناف لب حاص
 سس نج یوم یت اخ بدر وتمر ظن داغ کس. درفہتخ

 مم یم رو نکا فک . مینا بسا الا لوقلا
* 

 وفور الف
 بی فن ی مسی ما فرض رم

 قوز ھ771 ند رمو نقل عم ےس تہب

 تا تا لری بید اس کمد رزم
 بام سرم بس میز اسکناس

 و وشنللررلا» -(ص 77 ,)ء* فرصت دوس در دوتا «-

 *روصتلان او روصنطإلوقلا+ ۔ہ تیل نان ۰.« سورنا«
 .و قو تارافاد تلاظنم + الو. متروی شیت

 یزد دنت اسو بنات رپ تاور لتا دال سا

 ران« بان نم« نیم انا مس
  1اما ياتسا  EL“زای فس ۷-۰ سو هو روا

 شا پاب.« ثم تاغ ہر ےس ال ۰. ۹نوا ءا“ « -

 یو باما ےک اوز ےک ونام هرطظلار ی ظروف«
 ۷؟ تم 27 وارد اد تذ "روا باسا ےک اطخ ےک سیال



raf 

 یوم
 شرم مر ا ک ا ر اس نس تانا دیس کاتا وم

 کیدلو تمار رن لک پااب کک واک

 ورت کیتا ر ط ےک تش ور ناار نمم ا
 واتت سصالا سر اتو شرکت الت توت

 لی تاقی رکو کد ات سار تسرد ےک تالار اک تا ۔ےک

 هاو کب ےس یک ی وفاق ت نمکین کار شدوا شپ

 هتک روس. بےسس ول خال كو طس
 اھ ضم غنی کے برس ےن سم مات شر
 ھکرس ےک یم اھت ت سال ھ تضم 1 ب9 1 اڑی

 مسی رے راد رمعروإ برش ےک الہ

 یراق تم گور میش تب نان یا
 سا سرفه ےک ےن کرم مال اسرار

 . یراق تمرین الماس. باس تفکر

 چد یک اں راہ سر رکا اس ےک لون
 ےس ےس ےس یت تل
 ۔ ےایل سما وت اس ےنٹ او

 تشو سا ںی اسیں لٹر انک ا/ںیباجخ روز خرم

 ۔ لب ںی تح کر راپ افر ا ہیک وا اسم یک بے

 اکی ٤ن اروا۔ے ریٹ اک ورنہ یل گنے سلم تا تست سا
۳ 



 ؟ ےہ بلا

 تنم ےس یال واک نل کی وم امن تن یف
 نیوتن کریک دیتا کس لس کا یس کی داتا تس الرب
 کنم سر قم یلدا یاس وز بسم ها
 کلش یف الٹے ناز دو یمن ںی ےک ےےفایز یس
 الرب گرا اک قوس کسب قوا. سا ف تیبا فا

 یا ترين یا
 کیف ستم وتو کراس لر
 سین سکس نوا مس یھب روز سرو ا۔ےبہ یا اسے ین

 اس یاس برسه جا. وقف شک
 تانا ؟تق سا سير آن تابلو یاس

 7 راس ام ترور براد سپاس یب کب
 ے ردع ا تہ س اوٹ سل ایفا کر 7ھ ت کک
 ۔ایدوئاساک بیڈ لسم

 رم عع لول اس .یسلامج» ان / یر رس | فرار تنش بس | درس هم ر رر ۰ ٠
 2 / رياست نيرو ها ار

 ےہ اج وشد ددر



۳۵ 

 ا مزطص لب کے ےس د رو یال اد

 بلاک یہ د باوک سا ورک بک
 رشم ےن اعر فنار نحت ہر وش شا یخ

 او

 لس رر لات وم یر تاک امگا ۳

 چاد تود لااا د باورپ پا ایس ی هفت سام

 اور ومشسادا ا ارپ تالار ب ر باپ

 یگ بشی ايم مم رر ا
 رن نو اروا ور لکت شا ادرم تلک ےس انس ی خشک یابماکم

 رال بک افت تر تمس مر اپ ےک ںوہنا ےس نون ا ا ءار

 رکو آوای 'ترضعوک

 ٹووو سلا و سما 7 کر رو ا ارت

 ےبد ٹوووکے کرا و ےھت ےتگےۓک ہا خب

 ترضح ات ایک مکس نو وز انس رسوم ےک

 رقت ےس رکیز ات تما م کورس ومن امس زا اہ
 ہو کا اارشردا یک

 تال ات رمح یک اسے رکا

 ہل فر ےس سس ہوکہ ل کوبا یر یک ا

 ا نیم ا یم لا پدر ید ء ی یب

 ےس ںی ب ر اا اسر ومل دود تتسع ار وس

 ص STILE یک ویل

۴۳ 



۲ ۵ 

 اسب یک اد ی ناسا سوکت
 ںی دنب ا یک سا ش"شراٹید ہولے 1 هک یل سا

 ناب اوتم:,/ےارانہوبل ڈیاات گود ڑول
 یش: ید رک رک ارب ہووے اپ درام نر زل aes ےب

 تالف ر یک اش یاس ید ن ااا *رایغا کرس ا 1
 واختم الا ترے اہ تماس کم بس ۳9 ۱

 مگر ناتمام يا تا
 نماض ازبک فہ تزفعح س یکی انہ یک وناا سم اح

 نال وس را تنعمرک بس نا ںیہ کہ بایزتسی لمسی
 ن شر ارف عکس یم ہربل اسد یز باداا “ےن بحاص عشم

 ی ایسا دت واتا مالا کپ رضعتے عون اے درک
 ٦ کد حرف آی ذات اشیای کد دالع ےک سوم رام

 . ساک اه
 تو کان تر ےن گیس ا

 لو حک ی سنین ان تضح ےن تہہ نک الاوس سم
 تسگ مکس زنی دا 2271 تلارفارروا تب الا سید

 تلاوت ےک یھکتملاوس یرورنم گے بیر ادت الع

 ےک یو ایز تیم الارگ ترضع یے نصرت ترم

 ی کسے سخی 0 0



far 

 ے شریر حنا 9۳۸ یدوفرا- قاطع سه ہی ایر یر تلیماوب
 . ترش هک رکت سرو تلاع رک اس کاسه ا

 رب ےک ےس اندو دورت مرن اا تمل ےس لی ولی

 ت ۳ ا ا رشا ےگ
 ہی تین کی ۱ ایم مم

 فلتر ا ناری ربق هستی غیب فا
 دلاس ےس ارام سج ےس بس ات کج اتم
 رنر ین غ تبصا اگر شوری وحش سال

 ترا سلماس A : ارمان مو سا ایپ

 | تف ان کم اجرا کس ا اح نایب یاد س یون ات
 ند ککے سزارین فطرت
 ےس اتارا ےک نا رانو یک افال تسر غراس رنو اک
 ماسک بنر گت ساب ب ج س تی 1 7

 . گرم اشوک لبیک ی اپا کبد باکس
 اگر تے بریطوکت سایہ کام اف لایغی ان عیب ا

 ترس یم ادسا۔ ےس تسایس یک و ا راس نلرم ا بیگ ےاہ
 ۱ نیا دص اف سما اکر امن انکی ھی بیری السا یخ ےہ 3
 ۱ نو اسے رک ےن ترس اب ےسس بحق پل تصروم ییہ
 | تخ نط سیکس ادارے تو کب ہے لاک طح کوہ رش ل تک
 بورسی یانگ کہ

۱۱ 



 ا

۱ 
 ۔ایدرکو ذلگےرترتاڑمھتےسزب یے ن افشا ااا
 گر الع ا الا یکن دم کاوش ایک ار اما ۱

 عضو ساسسدا قالفاتنالناصتساداود اساس(" ١

 بقا س کس ایتالیا سم نر

 هاب
 اتا تا ےک ی ر اں نادا “ابال تر ا کک 1

 2 رکی عازر تال *

 رکی ادارا مذ ےک مس فو ےک نواز م تامل یسأ
 ساما ۷ ہور تنگ یس اورو ےل اردا ۔ قا یه عزا

 زا فسا ادرک کاٹ مسایل سوشا ۱
 یمن سراسر تروا ی ازم شی عت ں یھ
 ۔ یکایک ا یار لےے کا
 iA ای ا کل م یرکل بسے نر یناطر تک 1

 تام ا اےس یر نکس سنا ین شیخ گن زر
 یگس اقبال اس کت گیرد تم گم

 رم قنات اس عروس( ترسم فست ا

 شش ۔ ےس ےس یت تصرف
 که امید یا طي شات ی کت ۱
 2 رم ۔ےئاج ته کی آب سر سا

 لاعلم یم کی چکے ھر صفر اس ها ےس رسی

 زکال یہا وت سابا ید ںی ترند زاس اھم

2۹ 

 یک میت

E 

E 



۲۰ 

 رام ترک اح کل کد سس سا سما تیرگی لياس لب تک ترول اس لادن الا کرک ا
 زوم کسب کل اسکی اس

 تکه یو ستم که کر زر است
 سم انس شا

 رے اس ںی نت اس رس نت ست
 ۱ راے لزا ارپ دد چ لک کا اں تسلب کت انکو یگ س بد ترک
 را راس سکس قفسه ادا جات را

 نیست یر سه یی نا
 نرم نیمار انسا یورک دون تر
 < کی فن تیک بز فوت رقم ان م٣ ےن رم تفکر
 تزحےس تیخے بر ترک فرما یک ن اتتا رل اط نیلم وت کک نا ددا
 ےس یا 727 قلات سال کرنے ثمر لرم
 ےن ان تعا دلو اراک بس مر
 برگرد تہ تب کن سور ےن رم اھم ای وو | ںی اتا یی یسک ںی باک کیا ر۰
 اهن سس مال س2 نام ریس کر پت پلک دا ہے اعلی سا
 دم اس اک ین اک تہ ال تک تو سا سس لوک چ
 ےک کیو یزدان ررر رات افکار یت کد
 نت يا و سنا اس لاک

1 



1 ۱ 
۳۹۱ 

 لوہے الف ےک تیر قس اار فندک
 بصح یر سٹ یافت ھ27

E AEیا کو ید ن  

 لب تربت از کن ات تیم سو تست ولو
 فقاهت مد اکے کس ایی یوم

 ناروا ےگ برق منی اے فس اب ےک اح 1 اس -

 له ماند بگو سیل دروژ تر ےس ترک
 رکا سلامی. سیو سارا جا رنا
 شیت مزایا تام کتاب کم الرٹ هرس

 رم ارقار /۔اھت اا اترا
 اسکا کرس کرے مارس تشر وف حرم عش ان رود ناش

 ور ۵ 7 ما هی اف گی فسا و بلک انتساب

 اس لو ورال رادع رت کک ک راپ ل

 سالب( لسا سک درراو م ںیہ وت ء۳ 7 ۔ ۷ےک فن

 رثا اور لر سا راز سو يا بسم سد

 شنا نہ ای صد کوزه نافل 2
 تا سرک انے صرف الو دا یت ای یکم السار اک تسرع

 لب کیا وطلب تست و

 صبر ہک اسا ےس ل دود اساس کن العا کس تیباع

 ےس اھ اد کسب دت ام ےک تما یر”

 مس تک اشاد راجارا دک
1 



۳۷۲ 

 از لوم ردا یکایک تخصص السا ال تسنیم

 ی مرمر ترس باک منظم
 راتف رول لمس تایی ایم مو کد دلت
 1 ۱ لا یوو رکا راک خط گر نبات روا تے نہ

 ات ایس نکی را کت میکس سا سو رم انک آل
 1 هتک نیولو اتم ضط ارومرو کوادر رزق 7 ترا اب7

 4 یارو ائ وہ هری قم مبشر الع

 ت ر یف وچ  ںوہ شرذ بحاص ےس نی لوس راں ولاعب
 ۱ گل ازلی ریت ردا ان/ےلچ کا ی وکر رمو کا 6 ںاہک

 انک بجے تتر یک( نابالغ ےس بعام الوم
 ا یہا سود لم کںیزنلبتس

ysگر الو تل ی  
 !| نوبت ترارصروتو ان تسلالعس سنا یے اعر ات نلوم

 ےک تعمیم طلا ایکو یجب ےن

 2 نکا نصر الو کی رک اکے ہد کت درک

 ۱ ور ہد
 زا فلز ارو داود نت کر کیت 7 از

 ر شدغ لطف روار زباله تری ی السا رع اد دان اا ساخش
 وا 7 اباد | زیان اب

 | ..یقییکری ال سبیل سای

 ےک



۲۰۳ 1 

 نر اراک | ید اندی ام
 ےب سا گره مب

 نفر کیسا ےہ قاسم کسی

 مسن الت ای لس تستر مر نا ا دار
 الت ام کیوسک سوکت شرت کک
 ژنو د سوف ندا تس دہ ظا )ر ر صع او ورو ڈال لش
 فرمایند تیک یدکی تایم یک ارد

 سال 2 لا سس

 دن سفر ناو با ویا

 اش لک دسر ی
 تاصلا لازصیف با. ےہ رر وکرم پںم مرلب ۴٢۲ص سس

 اہے باغ کرت سا ںی یکے ںی ےک
 تنا کس 7 سورنا بحمس اتلاف ۶ مس

 کر بس - 0
 الت نفس ی وسايل تستشلس اساس ها
 ؛ے یرژزمروا ۳ لے Ld ولوم ا

 ناتا مد م یر
 عرق نارو سرو ئی نویز الر ریش دم ںیزا

 ےس ناطے ں رن اےس عرش یر قامت کرکٹ ماع
 تام یاس وادار 2 سم یو لوط ےک سک اف 1

 | رہے نما



۲۳ 

 تیک اساس مقام سه مک تام
 قالی لوس انتها تیم بارلراس

 ےئل 71 اراپ بیرت رس ساک شیان اتاپ سا ےن" تر

 لاگت دارم نول ںی ٹیک کس یکه ردد ی انو ط اسیا ساک 7
 ا زر کا را ات گل لوس گير ساری با

 رب ھم لا باہ بان ان زی سلم

 یا نوک ا نرو ستم کس اشک
 ےس ھو ٤ یدلب بشردا تہ ویر لاس 42 اسے نا

 سای رقم لوس وا. سا دا یی ٹاس ےک انالرس

Le0ھ -  يا تم اروم تضف  
 اکو لرد اف ناتھ یا یی بدن اس

 دش سلس کا دام ۔ناب لرب ن اوہ د عکیم یہ ید بکس ایا
 ےک ل 4 سوک 327۸ نباش رم او کان اک

 ٘ تل لپ بمب تک تکی صدام
 حرم 7 ےگ ےن ننھی ان اکر سے ردد ا

 ۶۳ : یر نر ناروا یڑ ےل ان الو یی ہل ار نی دنا هک

 یراق ولبناسولرم انا لاک وک سس ,I ان کس ولو سکه جس مادے
 اس ی کتک یر کرسی
 ۱ نبود. . ساب بابت
 ی گور گل خ دار سس دسد نانو تای
 لار میرم ید قهر يک رم



۸ 
4 

۳۹۵ 

 ےن ےن نو امیر کے فار نام ا

 و ہیک رکا ںی ںیہ ا۹ f یروتیز مر رومی تم

 موس, رد لاو
 فطار راح مئے فًلعامرترضح۔ ےب یر
 « ی د نب دید بصر ارجن کد ا7 الر تین یر نات نا
 رٔیولدرولیئایاد تا ق خصام نیز کتک الہ ترضع

 7 را۔ ںیم کرہ مال بلال تم لو

 ےیل للہ ا. ںوھیلت ہاعحیدمرخیڑ
 ( لس تادارار تام هنر ےس اگل دب نج راگ وہ

 21 ےل کس لو واسم تا گرا ۵ر ۱ مر

 ےک تن یمن دو اس نیل گیل کر تیک
 لعل صا یگ 4 ا لب تک نا کر ض زر گرا ورم نیا دسر کے نس

 روا یاس ےس عد یک ا لہ ص حب مد 1۹ ۰ ترک یاس تار ایا

 یک ب مساعی ھا والم کک ا ت لئاع کک ترش ماد تیم
 ام تک ےس رود زنا ی ید یم نرو الوم لس ےک الا

 اید تکی ان له از پاوف سکس بسا ما ےن
 تن طرشت آں فن تی یب یم اکی کب ین ںیہ قال سا

 5 اب

 بند یاس نانو سس 1

 راو عشر ید ےک فنر یمن کس تاب یقافا

 هتک ناپ ےس ی رار ترت رک اسے نی ور م لرم مغ

 4 عن رشت 2 ام ےکر اد تشسیئ ےتتاردا ا اک سرای سو ۰
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 ےے ر تک طعم سوکت ی نر دي ات تاپ ےک
 سوم رشید زن 23 ؛ندر وک: وما. ےن ن الوم

 سادا لد ب ایم و ہد ایک نرود ےک گیت uy ال گت تاب

 ۔ےہوہالس 7 ان سدودردو ی ڑ

 ہک یہ تک قی سس زوم
 عم الضا ےس تسب ا اشنودنہ ےہ یا صرف لوس"

 کن ها تی تساوی رسوا لاباس یا تر تم اف

 کرد تر قوه تم یت
 ےک مور نانی تن ال r ےک اا اشن کر طم

 ںیم ٣ںیہ ارم ےل ایس وخ ہول ےک نو ہدازہ حا ےک یش

 رارر اکے تست کد کب اروا تس اشتراک ل لاس

 I ياد بسم لب گن
 رت یر اسد اس ج / نرم سیم ور ا باب (تالرسور 7 درشن

 ا کوسا کاکا ےس یر سر طع فرش ہبس
 مدال حسن امن لئ ناف ایل ایم لاو ےمر اہ اب اب ید

 « زی متعس رکود ارت ی سعس اب بسم قریب
 ضط ائر ورک 1 لو دا کز

 الوبر کاپ کرار مل نسو ب ایما ہا ےس ر نافل تنال

 ل اوور نت ےس لورا اھم ی میری امداد 7 بحاشصر رم

 اار وم ےس نافل تتار حب ےک ا۰ ےس ید تسال د اسیا لس
 ےک اکہ ادر سرکار بوک لصن شک موس اش



۲44 1 
۱ 

 -و تسارف حال رنج 1

 عام ٹی پال کار را نیست هک یاس ۱
 یر تل ہت عاہ تسز رپ کل ویت ی پی رس يا ا

 کوری کے تزرع ضرر تد کا اس اک ت رضع:
 راب کیا اسکن نام سا ۔اوہتہ اِف ها هر

 7 میگم ی یاب بال یون لوا ای شا
 ےر رو 9 --0 لپ دن رند

 فرد رر یک آں لس. ضامن سس
 سم سرت ی دوش کر زم ی او ےک ایر ارام

 ہل ۳
۱ 
 نا تضيق رررتع اروا نوک )پاک ور ناخ تا تان ۱

 گيلان سه نادر رک 7
 رکے نال ےک ایٹم خو سونا کم 1 رعنا ور حسادت يا

 ر ےس ےرئاو۔ ےک نس تر رےہ ا

 1 یی اکا بیس ےک وو رام ار

 EE در سا الی تیبا ن لس نا

 تس ارميا رگ دا را

 دادند کر انس يا رش ال تی نک #۳

 رس اولی رد ےد ھتاساکں یل گماک دعا یت اش
 ۱ و اوشو ساز نبی
 رمالخ رگل ویا لدردد ی ئوم رر ل مع ڪڪ |



۲٢۸ 

 ۔ںیتق ور قے و لیدو تاراپ رک اکرم س ڑی

 میوه تب عن لو مے ایا

 اف شینیون
  ۱ 2ا ۶ 7 24 ٤  0م .

 الآ یاد ےس اک تس یت غب ا پا ی ںیہ ای
 ؟ سوکت سهیل لاو تسلیت ۱

 ۴ ول ایما سوسک یس رب تابات کلید
 ام ته سا يا یک سو وتو
 ۶ سرت قسم ی تم لوس تک

 ۱ ا اب ؟اطخ

1g lnات 0 2 ھم  

 11 دم الی مال من سک تراز مع ےہ ہد ضبا ےن ریتم ض

 ۱ ابدی بر اس تقن سا کی یت عت رعب

 || ۔ںیئبورکفرسیملمنللےںزمووممس 1 ۱
 ۱ ( »۱۹0۰ حرز ادب دچرصتع)

 3 تصرف اومد کباب شویم

 یس حس مل لتا ہر/ے ضز رن ااسسےےر 1 ترشا ا ایات
 ,f ۳ ً قع تاک

 7 اسآس ےل ام ےک تک نالا بسن تے کے تاس

 4 4ٍ عسل تک نم ددا تلل لمس هرب یب ن اتسم د نب

LOEسه هر ی سم  
 لم 3

 طعم دیگ وسعت لس ازم کر اسر با

 ب رد ا ت ماگ لس اتکا یہ

۱ 



۲۲۹ 

 ےک اردا یوا کب ج بام عرق خادم ترم کس رک
 نال و تنوع ےک وب ال ام کل اف ملا لس رشت

 .ب بيست را مم زا
 کر ف زہاکیوناط ما ا وا ۱۹۸۷۷ لیا ےہ ین بک لوم ترم 1

 تیل ک بس ربا یار ياد من
 ی یوق داس ناتا ےس تش کا ا روط یال 2
 نایاب بیا ترس سا صا کا کلا ْ
 رب اسانس سچ ی ےک رک اھ وا ی یک ل اوس ا
 ۳ ( 3۳۹ 1( ۶ رایت لین سس

 ب۷ تیره 07 گا ا[ حت ۸

eاشکال ود ا  
 راک سل رم کہ مم بخار | رک ر

 برس ا
 لاو مے سا ںیم لپ ہل اکنامک لس سک1۹ مک نور
 ےک اسم ۳ فر لس گر 9 نان و

 بردم یت و د توګد سر صرفا ناسا هر 7
 رک تکی ساک 71 شر تی

 122 2 نہں اتش یک رکاب لگن ,

 ۶2الی رک 3 دو
 ات اپ زر سو, یا ا

 اب یاس اتکا شب و



٢ 

 ۔ ارارکر و فش جی لوکس اے نت ظفخا ں بس انا س یک ات

 ۳ /اس نرخ و ۳ نوبت وطن نت داور

 فلت نه ت تراوژ) ےس راز نما ری

 ات رد لر 2 سا کوس سل رو 4

 ها فر او ۳ ایٹاک شوت یئاج رسم

 اس نیش انا کرم بسط او

 2 172 نان لا قالعاکف صل ا. ےہ یر کر ا

 بد نوک ےس لوز رتب
 ی ںی منہ مو یے السا اات

 پر تہ ھے هو اک ںولوص

 بس ضرر یہ یاس ياري کا

 ےن وہا رکروااوس ےک ی السما ند کد یا دنا ن اتاپ

 لا ا 2 ات نفس تب بار جک افت تام نا

 لب ایکس یر اپ نوتات ی السا ےن ترک وو 27 را ل

 ۔ ےسوطخ کب ا

 2 اب "5 و یر پے لن مٹا فیس سا

 ات رر نعع ےۓنل ےک غر یک رہ لسٹ ےک سا٠ 221
 ٗ تے انلوض کس یکی تراس
 تگ ,ONE ااا رر خراپ ت اسا

 ۳ اضم لاسر ند ننال تس هد ایز یر داد دات گز مدع سس الرد

 ۱ ان الٹ ت ارب ںر کرہ ءاملغ تبع جے سا. ترک انگ ہد یھب

| 
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 نٍینۓ اج انجن ل اوبو کوکی ناک ت كی طف ب اا کوم ناسالم
 من فلت و و قسم تم تفت

Aهل فلک وب اف تنش الو سه  

 وردا یک ےس وضو کر اما شل اد. تکست

 هارد قاب ندای دوم سست تسبیح ماسه
 رت راو ےک ےس رکی رود اکہ 7 | ترا ود لا نانی ت دابا

 سایت ع نلرو ید ایوب و رل ن وکرل ییا ت 1
 ےک اگ و مانوس انس آں رر تس یر لوک کی
 یڑاگی ا یھب می دور مست سیم رم هک ور اور

 ر ےس ںژیرگت ار ےس ہم یک لوک ۰گر ہاوس ںیم

 ےہرامں زن مس کم تر لوے ور بلروا ےس ےگ

 کر اک فا لات تاک ہے کورتی ی گی
 نت بام تساوی سالو او: رشت سطح

 لوس کس نار تان غلاف وا ترنم
 ال وے یف او ا ارم بم ام کس کیف أس روا

 ⁄ تام نا ماتم انس ےک ٹہااسیروا ایبک بحال وس

 : ھے فلا ن ات وہ لرد

 اکل البہ اش تقنس اےس قافت رکھ یئایزورود سبب

 مس تو سلنا ےس ٹاس تیا ا یاں وک ات جی
 ےنار رد ےس ایک اطالوی یک شتت الب ادن فب



rer 

 کر اشدب ےتاج یہ زاوا کیم سیاس ےک ساک دپ
 عاتنا سام مبین وکلا اش تزمعے فالو ھا
 نوچ بر اراد ۷( اتردد سال اکر انتساب ےن یو ان انالوم اور
 کس ار سا اکے ستر تبدا اہک باس ال
 ےاجکں جہل انی دا ےبسب+د واال اان م المسال اد
 رکے ہل اف نل ساس ایان مالسالار ادرک اتسم ساک
 زس الارار روند هر ترس یر مے ایم
 لی ا ا جم ارادو کسو اا یانی
 بی ها ام نی کی قیاس راسالاراد وک دب تریش
 مٹ سا گاب اب لس زار کر ی 00
 روا ےہ را ا اض یکس رٹ ےس "82008ء ە8 وکر مع یا ہی یھب

 ےک سک ارض رک
 . بسی بکن ور

 ما تب او ضرایب یونگ تر نا

 یا! درگ لوج رز میلان رکا ت اوب ےس بس او
 ۱ درک

 ےس اہ نم یگ یکں داس ییز ارن کس بع امس نام الم
 ےہ توکم ی الس ات گل و گس رسم ےک ں ہن

 نشو تو هر سرش طی رک سس
 تسر اردا سیار ل بس ندور صارم ر االس

 یاس رک انا رک سینا مش لر تو



۳۰۳ 

 یک کم
 و ویروس

 بیس یاس ارضا بو ساواک
ET۱  

 لرفصا۔یکہردوےن پا تا فی ٹاس عضب ےک سا

 لوس کس بار ورزی رد سایت 1
 نیمکت پاس سس مولف ناو ےن یہ اب حام
 ےگ ٹیک دفع تار هو کز نم رس
 ل ھو نہ الخ تیرا سد سی هم او تا یک رووت
 ۔ےس دان ایک ا تاس اناس سیم سنا

 ہک ککے ےل یش پنج اف عرش
 ےیل روا. ںی فاس ناس ےن س دو ارنب تسب یاد
 بع ار فارم ایی ام بصری

 باب اوت ارگ ا ایسا ن نات
 گی اب تیزر ازت رفت وک 7

 تس درا ر۰ ڳل 1 2 او تست سرو ید ےئام سض

 لن ےک رکات الوم وہ لاش ںی ات .0 0
 ۱ ےک داور کا طراح ۱

 ا را لس دادن یا و ام کک کر و

 نرم آرا رب بیرون آداب
 ۱ . ساز رپ چر سی پک



Per 

 و کیک ےل اتار ۷ تکارام ناطے کد ایلا اع ا لاب
 سنت رح یک ر زلم رور ید ا اوخ الم

 ات الر ۂررس ےن ےک یب دوو ترم ار

 ےس قفس بواابد ما نیما ایروان: ماس اتا

 ےس ہےنام پرس شناس یف اتسےن یمن رم ےک کپ
 ںیم برق فعل ی هاو ںی ویک ئالع
 رشت ۔ےر بر شام تاج ح یف ان مز غلو یھ

 رد دوا یل ی0 0 سا ل فلم پا نات

 : الی راد افر ملص تسر ار زو

 سايت | ی الوو ا ی اکا نس ئے مک | د
 ف الو ت رعت بے تس تق د ۱

 زوم : لترا نرم. فش درم ن تطرب الو امر ےک ناروا
 دیو لو النماک اے سود روای  لعیمن ۷ر ار الو یک افزا ماما

 ےس ےن E ور ےک انب نا رسا س ےک اتتاپ

 نی یا عسا کیر اا رسام ما نیم ام کک گل سد
 ےل رز کر ل ریت سار | ےس ےل ددمو یکی ای السا

 كیلور 7 دو وک ےب د روزہ پس ارش ی

 If ارت ۱۹۰ ندجراا ےل یب ےس بے

 لو اکے وک اا لاپ ےس نر باقی ہک سس ا ی یو تا

 سکس قو ور پر او م ان اہک یگ



۲۵ 

 ںہ ل رسام س کن نر شر مالع سیم ڈ مو دال الد مون یط کس ا
 بافت سا الر مرور ںی د واتش کد مرصاقسد ادر قداس تیک

 هی تکی ات سو کدہ کی راست لب
 ید ےس ن اغ لت شا لر عب ے نر ول یدص اقنم داد س ۹

 ہد کاتر آرا یت رش یک ادصا ی دای کی اید

 “احس اوج اخ ا رر کسی ۵۰ے نان لئن
 انالس سب رب ۋا مور نان اعتاب ویردی

 هستم ها بم تر کی و ماتم
 رص تراک یے ی اووم ور نولو رگ سگ ام
 بارز رک مس لک تہہ یز
 ہو رد اجرا وقفل تام تارن ےس تمرح

 تنا اتاپ ترک اند ناف لت ای! بان سین
 یک یکن ارضا ی دادا رشید نرگس تاک
 ہیئاطرپ 1 گرف تاشزافس

 ورد | گرو انن تقال کوک ناوت کیر ماددا
 اب سلب اچ ال ایےدغر روات انالغا ہو

 ار سکس افر وہا: اتلپرتسصکگ
 ترل درظ'”رِگپ تاضعافسيٍٰ بم زساءادظ تم گت ما.

 رہایگیزورئررٹنرک المس ؛نآددادص اقترادرارت سر گ

 تن تار انسب ماکت ہییں



۲٢٢ 

 لا سوری درک کلان ےن اجرا
7 

 (و۵ سص ہو رصبت رد تنت ن اردا ت توف ی برسر

 نیا فان کمدی ارش المال 01
 ۳ جت ضس ےن تقی او کان ود 1سا نقل نزاس کارش سل سام

iz, 27 7 Winبر کر ت سرر کم گاڑ ےن  
 DA زر سد یکن الغتسقایل

 کروا : موس نرل اب سما الا ل

 ےک اھ بحال ماف کک بک داو ۷ ۔ےئگگ ےس رد انی را

 روا یگ تان ےس یل کاک بے ن عارم ی ساو
 ایروتہغرلیب الصلب ی لارو تس

E O 

 بگم اطا امالوس یاں بی اد 2

 یروتسوز۱۹۵ ۳لا لس اس سا ںی ارونو اض یر روا٣

 اور اب فل کم سر وب کنان انب اوت دف
 باتو نیک بصاس خلاف کج

 لس نی  EAمس ت

 ادرک کلر بصاس اکو بسانمعقر ا ایلپناعب
 رز یر پر نفس رز طف کک وم بنام ورا

 تر کت ایاود ی روتتسداک لز غرر ناز پام درک سا ترازورٰ ابا



 ر

۳۰۰ ۱ ۱ 

 اذن بارم لکه طب
 رس ۶ ےرصد واقف اوم ایم اج ود ےک رل ارا پاون را,

 ۳ وطن افسر ستم راتوں گرا 9۵ ور ۔ایگر

 روا اس ای یی کس فراز رک( اساس

 نفس تم قرار کف کفن فوم
 تاک مسا داخ عاد یی ر ارادو اب کا ںی اپ دانہ
 جب نئی ےل اش ی راي نقل

 شم نفوس ایدی رکا یک یورو
 رشته سس ذسد نفع تک شک سل اب

 از ی ساید لک اب۹۵ ےک اشوان با چ ایی
 لاک یکن اد ی ےس کک ایت ُخ اوس ےل یسئا۔ان

 مک بیجار بلا مر نالے راشن ویسی نوا سیم
 امت رک سا لر 0 و واسم نرم اے و ا .:02

 لٹا رک اتکا ں اع ریا ان کس ایان ی السرو یر ےس
 وک ےس رود سر افت مرگ نطق رفس | ردد

 سم هود وکر عح ا تاید رافطومجطسا

 طرز اک 4 ء2 اش انع فا کس ناس رگ قت اج ںی ھن اب

 هور یک ضم اف اتم کلا یک سس عید تالف کر صاف رخ
 ددر موکت ساس دو سای سرت بافق
 د بس عن متر لات اک اندام

AEE 



 م

 قرش مالا دلع تیب لاش اذلوم مو مر دعب ےک اتتاپ مات
 نس نیک تو هراس تاک یترفم اکے 00

 ف الرشروا بحاص لر الو تیمم دین د سا ۔ ےس ال بلی کرک

 ایر کن اس رکو دراو ےس لاک بلآب تاس اند

 یر اہ کن اس ےک ں وطن ےک وابا گز کد رس

 رک عملا کی ج کیس نگر وم دانس

 ت ال اعا یان کن ازدا ےس رشیک اذ یا ںی تکی یت نا
 یز ترگے ریل -# اوز یا باش اوت ب۹

 کر اوف تک س تی کہ آماری کمر
 م ا انار ع سوود مور مدو ب اطلس ںی تازو ناری
 . ارن باطل

 گن ع تر ر ِیلازو رت ےہ
 ۳1 تب ےب ےنرک ددم کلام !یالس يک بد

 ر ریسک سد تر لا یش کک ی زارع اے ا ۳ کم 1

 . رف اند کی کل ادار تي سا
 الو یوم ابتر ترم نوش دیدی باک تس بل اں 1

 ۲ راحل ارور شکر انس س ایسی لد رکو شادی لد ےس

 اول یک رحیم ام ماسال خچتترنعحوت یادم
 غیطوح لس اردا ارتد هوس ترش لث رفا ےس اسدی

 بیای م رج برگی شیر



۲٢٢ 

 اعر رنک ل ما نرخ رش اک ی رد 4۹

 ای لایا ام اما ترمیم لب عامه کرک
 دارید مش ایک قت یی ریا 0 نیک ال دلا
 ےک ےک ےک تماکت ا نین ال ےر دریا شسووواپ ےک یلاسس
 ما ےک ن ازنساپ ف رم شه و لوبیا مین پآ

 سارف بس الساراظز نب ےک ابو نان مات زاا
 هرعق ید رپ ملدا سبب 007 اس سش فی ا

 ل اون یا. ے تاج ےح یتیم « نورد قاسم ۲

 ۱ 27 هم افت ابد ےک کا

 اوم رک یز ادخ سی کی دم
 اف طظعاط یذ ترک ادہوی فض یسس



۲۸۰ 

 رکی جنین رض تو
 ےس اد سما تے

 9 04 تعاصواررٹلا ان وعابرلاو

 ۳/۳ تر 07 7
 ٹک. ی یاد حس کمر

 ریس اب امر ی له نل "تفحص نمک

 رد هاتماس یک عامر کک کاب تلا اس ےک

 اوم نل ےک ےن اج طلب بی نیس رم

 27 اک GN Yg رب کس ےہ ورش ت یم تم

 رب 1ب یدو خوک یک نک ےہ لی ما ےئل ےس ایا رول

 نر تن يا ترش وز ار
 هر ید اش الا ےس لات یل شان تسلی اکیس

 پک



^! 

 ےکر دیک اح ةرددردا لا تم اس لید ایرضم نشا
 بم اد يا تشک ترک اش رورو الع ت رنو صمام اا

AE 

 ردا ابار نیا سارو سروے یت اقاوم مکا ارم وست ی

 ےڑوھوا ی ۱
 شکر ر کد توب وطال تیم ضرب

 فلام یک روبوت دد ررر ص تیکه یاب درک ون ےل الا

 ےک ںرخ فی مولا ین ممی بسی یاب یب
 ےن ےگ وہ دام ءال رع ےگ ہنجنھراوز اوٹ گول ےک رو وو .ےت ۶

 مستر امش مر ےک یار ر لد ےل ےک وک عروس بد
 ا ایمسوا مانکن مرمت لی کر وچ بدم

 گشت سی کرم
 ید ما داف لیت دو کے ٹک

 ےس حام قشر نا ترضع باف مرم سود بردند یا

 عم ابر پیش 1
 1 یا نا تضع فسا اچ ًا/وا۔ےہ وہ الوُفعش تالوقنم

 ہت ناس کر اھت ںی یی ےدراا تیغ گل عس تست
 د شرم سارک ادب ےن ےہ لاتان یا ترتد حر المت ام ۔ایلط

 ا کوز زرا در قامت
۹ 



Far 

 یقه هل وتو سس يا ناپ طرفو
 ھجے ہد می بیروت ررر س سیہ اک ا خ ۱

 سا اکو کس اے ا ارز ر تورا یاب کو لک نانا

 ا ایہہ وہ دا۔ ےساہ وہ اوہ اہ نم واک ندا ھا ےس لرز ےک

 هسته کد سپاس ی پس
 ہو نوين خاور

 تہب: ا بااقھىدا لب کں یہ اد ص ی کیر
 ےس ساک ل رقد ل رقع حس تم ضمن
 روش کی نوع آرا اد هاش سوم کب جا قاب

 هل مریوان یمن دمت نت بک
 لک اف عیب سس ورا ملت
 و بب 1

 ما او ال اما بناردقر سا کت رامدد تل مشی جت ر7

 ۶ بط ابتظاےریسل از 4 E ےس لدا سیہ

 ها تن تا فارس ار

 ی مٹر متمعیک سویا عشا مل وصی واےےئویززو دار

 داف سوم نانسی پا تم

 (٥٥۵بسم حاوسا نس کر

HENE 

LEL e 
) 0-7 " 1 
۱ 

1 
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 رم اما انڑبرورگ نہا ناف ناسا ےن ام

 جس سم کپ

 کیت سد يه و
 رمل پس یاد ے طر ایر سادا ۔ ااو و را

 لمنع سدد لس ےک روتا باز ارم ماسال 7

 فارس کس تاتو ارام اد اظ 0۳9
 ےہ یک عام ارد ريز ست بر 2
 اب افر واری گزرنا کوا ےک نہ با تز ا

 روا تا صد کاب اس یادم ول کن ای ےک ےس اہ سارو

 ےس ئارا کب لیوا سوار سکدا اوم ل اتے ںی اھ

 اس ی یر مردان استقبال وظف تسیذ ا

 اف اب صر ضقه لی ہاددد ےن ز مای هارو .بس 2

 زاس کت ماسر روا یردنباب یر و۳ سم عرب الم دی یا یہ ئاشش سیم

 ے یی ارت یعرافروا لو ی از ی شرور تر

 بس "ست یوم تنا د هاد یکغ روا تاک سد تیتر

 ئ7 و ےک تک ان لب وغ ییتشاف + 1

 را را یم یس یک میت( هد لم ےس بسے لاد ترعب اب اد ۱

 سر کس سوت وز و |
 ےک تیر ےب ےس ا را از ارتب لتس سیکس یس ین ناس یاس سیم

 سج 007 ۴۷۷٣۱۔كس حلاس م۹ ۷ك ۔۵] تت ا ا

 یاس عمو روا یگ سن نا 92
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 9۹ ٠ ےس )۳۹ م۱ ۳ رمی ےک ار کابل ب ےب

 لاپ ار ی راہ شف یک د لاسو تس م وقت زور و ی
00 9 ۰ 
 ودار س
 دا پک ها ردا باح اوت ید تقام تای
 اعم ساب نت ]پد گم هست

 وے اہ ےک وحماس کی رفد اشا اےک یر ان ات نص

 لات ننی ںی ریو دزو ےس وای کن اض نیر
 ا درو وب فوق ورم شب
 7 اورہ را زد شرا 7 گن درک ورا کس

 ر لاک اتو خس مارک اہ د کود ییا
 اک شرکا ریس ع اہ یر ملکہ یہ ت قہ استوت
 ایا ا انی کرو رکو تعذر ووز یوا تاتو
 | یداب سی امد یدل ت تورا ر داپ ساس ت اوف توع

 کس یبا ذرا اتش میس ن انک پک

 مم راس کل شما شیپ ےس لاش ا 1 زانو کا

 ا ےس نام درد یب یک ب صا یتط نصب يک
 ٠ بس رک وند
 ٠ یونان تالار کر عفاف یرواڑب بح صف نازرئبنیضح_ ر|
 ۔ٗیاافہاش لاء اط بام ترضح تلف رمز ×

 2 اننا نر لدم ٭



۳۸۵ 

 زیبا فس ورم 4
 کدر طز ادر يسا +

 اس اک
 . ماننا اپ پالر

 یاسر لس عل:

 م لیفت ×1

 روا پحاص ن ا ں۶ا)لومہدابحاصس  ٭چ
 ر فدو ایم عید ھا
 دوب الرز خاراب ددر کاخ اوستا 0

 ےن ھا تا ا شارا
 مان وین ے ترا فی اے

 ین 2 رس ار طسار روا طس اولا بار کا ایدر کمو سی دعب وف ٹا
 ز فیکس ں ول صیکندرکف یفع رد سا یت نیت کان سس ا۔یگےت اج یگ ا
 ص ی ا کک بیرت نیرو ولس اد ےس و اکے اب لون

 روز رم نفس و وب اکرم ید یر کر
tldتنی دیس بس ای سکس 7 اک  

 ےن تحریر ترش لورم دیس تن ام سم سی
 الی تی مان لال اک سو وفا تی

 م نات تک نند اک ای اتد
 ین سا ایا قلع زط بام نس یت قد ۱ ںیہ کی



۳۸ ٩ 

 ۱ )بسی مان تارف یر ومات

 تم دا۔ایا ںیروو عناممن ای ںیہ ا +۴ 010 ٠ ا هر > تسا

 لان ار اساس گانا جر رطیکں وان اش یب کب ا رش حا یم
 وج تاب لاس بسر یت زوال ےس عرش و رو لت

 ےک ر داد رے یارو | ےل سا ی بمون کآ

| 
 لبنی روکش ضر یت علا
 "باسکول سوگ
 نارمل کر ہا ینا کک ھاو ضب کیا یتا
 زوم اھ سوا ےس اوا کرل ساع ےل ےک ہری صح کک اب

 لعل صم تبلرت ریو نوسسج گهر درسا سیب اب ےس انک
 کسر کچی اب تبوک روسی رپ نین

 فا روم س اں ر البا ین ریٹ یر شئے
 و کیر لب یتا درجو اب ےک رہ د لاسو یا کک
 ادا وال غ یوم دوب ےہ کر تراک یر نش ییا اید اہ

 گروپ

 اس لے کار اکے ایک کے اتارا اب ہاشم اب
 :تتس ام روا ںخں ضا اکی و تاج ایکس رو صر باسالا بسم و دایبن

 ی نرم اص ید ارنوب 'تریعراداینض

۳ ۱ 



۳۸۵ 4 

 ل اغلب لات نتاع عمدتا لاردا نسل حس
 ںوگل س رک تاج بو لیتر رومن ت سدت ن اشار

 نوت ارج وفا کسر فوکے دن ا ے تا ےس لوول

 شل مر تیر پور ول اش یک سجا ولد نماد سا هک
 ریدر مورد سي سلوک الا تس ا ےک 73 2

 9 ہر ین لاک کک
 0 میا ںیم نیت لمتد ا۲ کرک یکایک ی ہدغد ردا یکے بدر
 هوا شیر ام ن شد تو سا ساکھ ام حس امید

 ۔ ےک

 دز کمر : شل بی انستا شاپ

 اپ ناما ےک یز کز راس بس یر 4

 جام اباد ید وار جاے تک تہ ار حر ےہ دہ

 7 : ارس 217

 ا انک نان ترش یکے نک
 ر ثا یتا ٹرک اب ےک الفاس ا ےک ب دام عرشی اما

 ےس سال بم دف

 ھ1ل ۳ نه اف تسرد در لس کسی کر نین وف حاکی اما

 راز ام اس رادار ا اطشإ کر عتس مد ها /27 کوشا

 اف دا بحار حرم ید

 تم نر را ادم میس و
 ی میم کر اس سا کرک رب روف ےک یگئادا سا 0



 ۳م

 ادا رم گر پسرای لکل
 1 ات یر اک ا ےئل امیر درا نُأۓ ماس تربوزم 2 "

 ن ا ڈداشراےن بحق ات روی ضد سک ہر اساس کا درک
 ںیرادقم صاف سس بد مع مربع بسا
 3 ےہ امی فاو ےس ساروا ےہ قد تسر میام

 009 ازم ياري رند بک

 سار ت سرور یل اھت“ یاب. سی
 بعام یاں لاراب ام رشید کا ےس ای دک ا

 باہر ےک ےک رشت ناک رہی یک ردوا ےک

 فر شباهت س دم ظسد

 ںی اورنج با. ںیہ یا رم انس آ یہ سالم ےیااپ یان“

 سرن لک یر منٹ سا
 الذ اک طلاب و کے راز کک اس لر | شو یا

 عیسی لی نر کام یر
 مو یار کج ی مقف لنده ساب

 ےاو زیکر ررر 7 07-02 اید

 تگ طبع قوم کس مت ور رک
 ترم ي# اماده کوا یکم کر اند طا

 کسر کس کرک وب یکے لپ کل وسار



۲ 

 ےس ہک رر دبا گلشن کبک اپل
 < ور ید رس تادا گاہ
 سور گه فرد

 تسمه شل هما تم هکر بکس کف شما
 , تن رکن یه اف او فکر شن سا ترضوش لا

 ممتاز گراد ۹۵۵ نققاطسء۳۰۷ نان اہشہ۷

 اکے رد تری اہک یورک رر اد ایگ ایڈ بسا
 روا ےک لی شک سودروو گیرم 20 صوت نیک 1 ئ

 لن طرح انکو روم ارب کک ڈیز سی یس ایر

 تے یسک
 روا be ۳ !ینیفتکیفارم مہ NEDE بس

 یاو تری وف لت رشا الوم تعم تلل انت لا اےس 2 طح

 یف حام س یم رسم منت اعم دوک
 ی ات ترسم سالار. حاجت رم ات ن
 تن او متر عع۔ او رال اعاد ام الترم. اط

 ل اردا باس افزا ظاعرتتما ید نافل د شالت رطح

 تورم ترضع یو اسر کردار اوت دم سما خ شک هک رفع
 اپ سما یر نزطد رکا در و بس او ترشح یو شتر لی تخم

 نفت دم هرز ایل ادرس
 رسد بس پس بسه سیره لب

 ر سای یک ف توت کد نت نیک



۳۹۰ 

 تر بانک ل وہ اکو ہو وو کان انک کروا. ےن برق ےک گرا
 ۔ٴَل ءہبہجحن ترایز ںی باوخ اگر ہں علا لم تتحضآ کب عام سوا
 مربا تیکه اش تل کانکس پا
 اشیا راما کرار حس ےک لاب چپس اویا ہنر یکجا
 ۔ یگ یت الناس یب حرط ا شر

 و ےہ لټ بست رج اھ داری

 وتامر رسا یتش ٠
 ۱۳ هه ۳

 بالر اشرب ہرقرشس ام بیس

 ا۹ ۶ ۵ ۳ ۳

 بس فرش تاب فسا
o 4“۱۳  

 تاک هک ۳ ترش ریسک رک

  «ew pl ۲ره ۳٣

۱ ۱۳ ۵ er 

 ۶ب س و تک سنج ابن لنگ جات
 یاس کی داس کج تیم ست ۔ تک

 سل یی. ی IIS وعر فوت د#

 رس قا تن ایک ںی نی ہم ی جیک کشم لوفد رودکی
 تشنج امشب یه نریم

۱ 



۳۹۱ 

 ے ناس اراب تس ت رر سایپا بشار گر لب
 اقن ایدرارق ار یی کد ولی نس نارک قت یی ون ےس تین
 هاب اوست ب ب ںوتاد ےس تقیقح ازم ناروا

 ےک ںی سیم تنفس ید لنت اتم

 بس الي تو نی کت شر ےس ہی اس
 هدر ادم ےئاجایارک عفو عرط ییا ے حس برضو لمد ےک اک

 هم بس یکسان نصر ااوبر کش تیبا تقرب

 زن انس بس گر اے »بام ها9۳ مس نم اروا

 2 ايک درک ددر م کل فا لار کا : ید تعش نادان

 ےس ای دتا یاو? ےس اپ یس کک الدا ی واچ بس ےہ کاو تدا ینو
 ۱ طب ایمڑرو اهسحآرم و وطن دی

 ٠ میرا کت وف نادم کس نل تقرب 0
 مس اس سس سم تم یل ےک ں ر داف یر ساع رسم

 منفجر سا نیش یکی کرک
 د ناب کپ و مد سف یکی لک شوال ردات یک رئو
 یر اک ارس یکے طی یهو اف اک ززن ساتم
 ںیم نو میم یاوجم قدس نار افر ٹر یکے ڈٹ

 ںرشوزس یب رب سس نسبتا بر
 تیر, تا «یجگ ابرد اقع ےک ڈاک ں ورز ھت ےن ب
 سنسور ایکس کرم نکہ ےرقفروا تخم

 هو واصلا لمل ود سا ید يک



۳۹۲ 

 نا بیو اکر وہ ئادا ترک حکم یر دو اکر دا نیا کیو

 لوک و رو لا 2

 ہ؛مرلایارق عن لعاے للو سا س روو ردا

 ی ےس دو ںی سد ای
 بیک تر ہےکہ بس ہو ںی رکات کل ار لامفا کس ار یو

 بي رک نامی رنگا و

 7 ےس ےل رنگین ور ور حو ب تس سا

 تنگ ليگ ساک
 سید شیو ولو جم بسر رک ضیا اش هو قم

 هت ار یب کر لابس ادات تک رور را روا ےس لب

 لا اسب تا درک ئی ں وا ےک ی ای ارش سس نا
 گومترد| اس سس ےک ےک سم یہ یت قوا ددا

 ےس تہب تاریخ ساو وای با اتیا تس برقر دا

 هکر روا ں میس ل ضیا دير کل ںاہیو۔ ام

 ںی درن ZB ےک یس روا نن نفرو اا وي رک

 لوک سلا کنول ارم نو کسب اش قر: ےررک
 فرخ جک یں یار 7 را سوکر سایہ

 کسر منم صف 0 مکی ندا کین
 ایزی یابی ںیراککل ٹا تنسدا . ساب بلک

 رب ی اجر کی لاو تارا ےگ و

 السا جسارت دانگ کی لا ۱



7۹۳ 

 لاس رس ہروًابیزتفے ح چت تے وزن تایر اکے لٹر رپ
 ںی سے ےہ ری سس سس
 1 کلم سس ا بس وب

 یکتا درس ی ساسی تیم نیش
 بس بسی قل یاب تر سوم ا مت لار

 ری رکے ساب سر کس تاک شان یاشار
 تر ال

 نی شیک اہم ساپ یہا بعام قفاز مم ارنب ےک یا
 گراد راز بشی اوس الاس ہلکا تعا ےک وی

 تن اب ےس مزہ ادرس گلاب اتمی ارم شرف مے قم

 رتب 1 افشا اک اوم ایتھے لعروا- ںی می سا ےس گود دو سیا

 لاس قشر تدم ےس وہ سی یم اتا نا عا وک
 .ق فیلم

 مفاد بعوم قصر ام ک
 تی مهسا تب قورت طی اس اب یک
 فیل ارگ اترنے رپ e ات ایاىاکللوکت رض

 او تکرراناش ایک یف تیمم یک نجس اد

 هستی سکس اتفاق
 ںوتامہد تن ےک ما سینک ا اک تایثار شن

 ےس

 ۳ چبا ے لیک تیرہ وک نک فال مر وا ےل د سیم



۳۹۳ 

 بستم درام اف سند کل رپ تنم
 تدرب یک طس ےس کر ور ختم تست
 ہو و 0
 لی راہب تالے ںوٹدقل طب کانت قف رخ[ اص ینہ ٹیم لنا
 ۲ , رک 9 چر تورص

 ان ردم مارک تاب ای رات بیخ

 ی تم

 رج انتساب شک ںی هرس هاب
 ترم شیر نت ل نت نگه

 ےس
 زلف تسوا گیس سس یت لہ ست اتع

NETصمد  
 [ اغرب یوو وا حنش نفرد ی اطر الع: لوثخ

 دو سس ارد زا یوی ددا الرح اتتاپ یا اشب

 بام ردع واش ار تئاساکے سبک
 گی یم ےس اغسل ماف نیلی هک

 باماک رسک امار سد سود کل اراد یم اک تیس یی و
 السادو۔ ایر وا واکس ترس اس تم 2, رک

 a A سارا کپی
 تاب ص9

 دونم وگو کبیر



۳۹۵ 

 یی مم ھر یبا تے لام توا نانا کش
 روا دوز الرش ادام ر لا بحار ہار ر عع سد اویا کس

 تیسداجرظ وب عقب سوار نصف هدر ار

 رض اے را 7 زوروا اتے سب ماس سیم اگ

 ۔ے و بیس بم رم نس ا یونین

 اےک کر سرا ی یان لایت اب کے جا نس
 تپ سری کے راہ ےک اح اض اتم اس تستر

 عاص ےس ںی کب داس حج انت سس زوم ب

 نشا و و 2 ي0
 شم نسب 04 ںیہن آی رول باس انجاب نسا یب

 سيما .تس زار لولو بت قاتل کن اس کو دیک

 هر یک یر تم تسوکمی را طرب

 تانک بم اه جان سگ زاویه يه

 بیس گو دنيا اس مک

 بام رسا نام شال زا سر طاق سما سم
 لیت رےہ کشا س ےک هرب اط وسلو وشی اج

 ہو رب شبا لک بش تای ج لہ ب تہہ
 ینا کل وہ بای مکے ںی شٹکیکن ام یمن واس ڈار ادا یاب
 بحاصخ تر شا لمس 2 ا کت ایر مری یلع لس ےک اسلا

 تاب ا کے ہر مد ی اغ اا ب . گیج اس

 4 نک ہم اسلا یک ا نین "ردا صام ان



۳۹1 

 میم بام تنوع ی تیپ کی د نافل تم الام ومس
 ولی و اظ ترسح ایم اک اہ ےہ ںی شومان ساک تاب برم
 ۶ء۹۳ اطا مارب ےس صاد ی تغار لات س ء۳

 0 اسم اترا اک رشد یاس اد لر

 : ایل حر سی
 ( ۹ ءد نج ۲ت قد ےل ازررر

 ںیم ات بے رول | یا در ےک ما لون
Eتمایل ےل س اتمع لکت سرہ  

 لسا اتا مینداد امی اظ ا۷ک نت رت اخس بل

 تالاغا ےب گوزن مب ےک اتسم اتر اقل ید صم
 رسد یئرکےس ےہ ںیم مالا وار هکر موم یی تاب یس میک

 ےک سکس تي لايه واسم

 لایق ا دیت مدعی يک وقت
 یل نت سار بک مالکان اناج رس رم

 طفل ارگ کن رس اک یتا اکں ویدنہ ورد ںیہ نا السا وا
 هال ہال 7 9 7 2

 سر بسی تار لس آس سیٹھ
 ےل واک وج ےس نیکی الم یکن 1 ظر کے اض اکی افر داد ی

 ۱ ۔ ےس ای ابد جسرا ایراد تسد
 کسا یر ےس یراق نم اغ ۱ اوست سرخ

 اتش رپ یوم یب قاشا ری یک س کوک ا تک کر

۱ 



۲ 

 سس تم با ی کمک
 لوس دانیم تند في
 4 تا اش < شرف رکے اب ۳ ان کس سس اب کلی

 : انار ےن حت شوکت از یس ایما ا ےک م وسا یب ادد
 سر لی | ضرر شب دا کارها اٹلب

 رک لوک رار اف بصاص سیف اروم تر سابا کت اد نا
 ترور ردع ےب یک کسر یکی از استا ےک ور یدک
 كانو تار فنر اتع لا اک ت !ساهسشسوو ھڑیک یکایک ےس و ایک

 ںی ی وف کک رزکپ ابا ت دق س تک هر
 ےک اچار عساس یل ھک کنز ا: انکلساج اد

 را۷ سس یر ا کت ےن ںویت نیو سط نہی سالار
 ست اپ ےک ر در یارک گن دلع

 ملیت a مدد 0
 رد ی ولام انن وزرا یک جل لد س انہ رھ سفت یک 0

 مالساملعت رس دام توش تم حق
 ر. ۳" لالا

 ۔یر/د مال ناب عاص یتا رم نا رفا ©
 . های شوم ابرکوه رر یک 0۰

 ناشسارللرتیمابلاب نابود نا 0
 1 لیلا اہ رشم اس دب ر رم ارب اربعہ الاب 0

 ۔راہلا ون

۲ 



 موم

Oشد کر شکمی اطار دم ایل اب میل طا اال ترش تپ  

 ام ضا ناس “ناففا و 0
 : ر ویلوارم السا

 . یاس یاب دون فسا رور ص ثر غ
 ہیک ما تا اتا رت یخ 0

 ۔راہل اور

 تری ابا ہے 7 زر گیگ اک نشا ےک نا
 نت حا دس لسی را یس هد ٣ر جاں وفود یس الجا سا ک

 بیا ع۳۱ یاس یلؤاڈار کد وردا ٹخنوں هدر

 وایت تم اف کے لا مدد سوم ام

 لیتر یک ہوس ےک
 شش اد ۲بار ےل قاف

 2 که هتل (2ھ ںی امانا

 یدوشقاوتانبز ررر ورید الس گوید اک
 ےک

 ار وبل یر نار یہا لای باس سبقت بودم
E7 ںار س ی  

 زانت اا ایگ زور تی اتا و و ار یکن اےک کر تیشہ
 هام کس ترک ۳ وا ےک یگ جن گم ۱

 تیناب یل رہاٹرفٍز کس سکی اح ں۹ ریموت



۲۹۹ 

 ایگ کور کء لعن کس نانتس کان ےک نک
 نیا یک ایل بام نس نت ترنم ترس ین
 لا تر کز قو

 مزمن حتما سه
 شرر سو ےک 4 0 وک کور یکن ارضرئاٹ است اک

 ۱ نام اغتصاب یال ارتتا سیل لکو اب ےس ییہ تک تم
 رالغرج سیم یٹسکوروش ا ۰ رک 'ںورای ےس ےس ےس حاس

 لو ار (ساےکت )رقم تچ ےس ںینا ےس رش از ورد

 ارم.( هنگام تر ٹبحادےسدفق که اترنع
 نکرلا قضا ف ارم نت قام اتم انکو مری واک ا
 رسند ور کات نا ترس و راک
 نا ۳ انارو بت هل عام: نوا ئوف واد

 - میرم یاقوت خیام اورم
 ها قیم تدد کشا لے مرید وہ وخلا کک لی

 "واز رادار شن بلا س تس ہوم ایل اکا
 ناروا ےب ےہ ےےئوہ اول ےس بز اراضی ارت
 هست اف ادا با ناتو فک امر منت
 لداء در وز ترون کس ود شف اکا مکس را

 ّ اتم تر سا و ےس سنی ابا و یک یاس

 )ۓوہغ را2 سی ۱ یت ررر یی م القس الروا تسد
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 - قبر ران عاری عفو ساب ون
 س اشا یدک ورتا پرد انک ومات طاف نیتی تبا ا
 بس لولایی نو یمن ایه
 سس میدیم لا گو یہ شاھ یی یکایک ایس
 کر ل واں اات یا یس س ارد ام ےن فام ہدایزےس بس

 ۔ایلصح

 کر ین یاس ٤ تیداص سا ال بیج
 یژردل لیتر تے

IIE 
 (ساراطتمیمجگد لت مفتی داب توف ی رسد ددا قناع
 رییس دم تیر هرس درع سرج یتا ےک ت اوراس
 هوس عرس حب ساعتی وا قلم سری

 هرکه فنر دا گیل یہا یہا بیرو تک تررزعر اراک یا ساد
 نیت ےک رج ی کو پک سینا رات اک نوے زٹکس ایک
 سا گو ھم0 0 اردک تراک

 و اتمی هه مان وک ین سکی ھم سید الا ت قد
 س ر ےگ هر ےس تشک توق ےن کرک مع راس روس مات

 00 نس اینوروا ایان ان بمر یل نہ

 نر سام طیب نادری قرض کتا سات آر

 سرش انس ی ویس سلاف کوا ساد ادادف س ار کرو تک



۳ 

 0 مد
 تک سرت ان تره یا ےک اا

 شید دچک انب تاک ی الس صا رت مالس ارم
 ۔ید ترک یکے پا
 ےک ی ۃ7. . - تو ےھت

 ےس لد ےب ناکرا کر نس امت حت اوہ 1ا ازکم کے مم

 ےس سی یکن تاب یسک سکو ایم مس یاس رشد اس
 سر ضد کاپ , ےس ل قوای إب

 ساب دز رک کت ساون ےس دوان لما اروا ترن مح س

 ا . الذی ہانی رد

 ںؤتاضع پے ںیہ ایش انا نیم اک گنا اسم
 ۱ ےک اہک واما ےس ل و پکے اک

 ئازا ےہ نزل اندوه کن اکی م ایت
 روت ی لسار درس اقنمواد رزق لوخادرزن ب ےک تیحشو تاب نا
 واک 201 2 )فی رش امی کے کرام ا لے

 یادولو کل اةخےہر ٹال ےک اتار جے صا نا لوٹی ایف
 ررط لس ی التفا هدروا ییا دود تلات یاس ااا جب اید

 ر تسر را تمور ست ایگ
 یار رابرت تست کد قمی یاس



۳-۲ 

 ا انب شاب هم 7 لمس و ےک السا درم الوت

 درک ںیہ ل مات ںی اید ےس تہب
 نکا اے فلا لات ۱ انگل در ابا

 ازم ملے مع تطعرفاس

 ٠ سارا تره رف تر ن اتالم ت ر۹

 ا فروا ت تکرار ام یوو کر دانا لرش تج
 ترا وہ من ا اولع تبیین طب آل: فی

 فن لار تو بنت سما م ارم
 ك LE ی

 نلوم_تسصاص حنش تفکر دن الی ألع را اوہ ا اپ

 نیا تما ایوب ی لر ادوار“ یر برنلای رخ نرم قر وبال مسا

 EES ایست مر را
 7 یر ومال لئم ا نالو ترضعرد| ٍتحاس حرفم ر۸ض تا توا

 ےک ق یا انب عارم ت یت ن ت ور .ایک رص کا
 9 تیلابا گر دزند تلالع او صام سیف دنا تع

 كم نماز ومہتتم ےن اپ آے لم عار قر عام یہ دراو شوف
 یاسا ےس یر مای ےپ اما اعمر دا ۔ ازرتفسر فر ان تسجمک

 نرخ ست سرمه زوم ںیہج سہل نکا
 ےس دد یہا نام کک ت ایا کن انڈر وع رس ماسال چے بعام
 ان 1 الساروٹس ںیم انیس تشعر ورو شرر 2 سل وب س



 ے

 نسر قغ سدا طع کارا لا امر بسا یدا۔ایزگلیت
 شب اساس گرم یکم ان السا لاتا فسح

 لاگین عراب ت لف یز شاو ھ۳ ۰

 لمر شوا لادا اول | 2 اشب داش را یورو گم

 ےک رر زفات یہا سر رقت
  تسار ذرت ث امروڑٹلا ل اف سطر 9۱ نوک پی تار

 ( روہا مالسالا توضەزرر تشہدارک )



۳.۲ 

 ایر فا ام 2
 رم ید بام حضر خم الوم ترس )اذن لا )ر س٣

 پا نگر قلا نان اف نان ورش ل بروشور مس عل نہ ید بش

 اتش جدا آر (ںیفلےس ںی ٹا راس ریالی

 ٹر رس ی < هس ا ےک رد ںی لاردا ح

 بکس نهی موش الو گه -.بڑکٹہم 1 ل ددا

 ا یف رع ت گوپی پا نزا تج 1 یدنبدل»
 مق س بش زاس گر عااطسوح ع۱م/ نامش م۰ یی

 نیب یل یف سراتو ادب درب ارس عید
 رک اداوم لام ترن 2 تک مارا طی
 مو 9 تیس اےک بعحاصر نامر

 مچ ارد ی ری یک



۳۵ 

 ماوس. کلاه تم بصبر م )و شا ریش بدر
 رح رد ردا ےہ قد سم پام کد نہود ںولعلاماد یرگی کل اس
 اص مردن رض ذس پا س تسلط ملامت ےل ریما ئدا
 | و رم توا فری شروع ترول مان

 سالم < نر بیم نوت رخ نا لاد رون یک
 یرنبربو نییتفصار ی الو تر دلا ریس: سرخ مع ترم
 گیرم ناز وسر الو ترشهدا رند زارطا الو ترعبمدلا خش

 ۱ ۔ںیم لماسش نیہ اکا یب
 ری ےہ نما ا کن یت

 کربلایی ادم 5
 الا لاکا غیب نون وکم انسا بک پد ل اسابا مپ اف نوش

 درک تراب رف غا نعت رعب ےس باسی
 مز درک یی دنا 7 نگر عزم تر رولعلرراد *

 ۱ قمه
 سا تیم ردد ایرو ییا بش

 ٹراس یو نی لو هنر او او 72097

 آر شہ تر یکس دم کیے بتا ےھت نم
 ہر کاک ےس ینا ید توک طخ ارز کپ کے نی م تزعح سک سہ

 ارہںینق افا۷ے|ڑرضہمص یم ںیم رراعاااد کت او سا

 ؟ سر نزف ے رسد دادا بدارت هراز ذس
 نو سو تیم ۽ لوہا یارک خاکے سا



۳ 

 ایکل قے ای ارڈ افر اود تشو کی رآ رش
 ےب ردم سرد تس اص هاشور ھر اا ترضع متال اب"

 کوب میرم دعوا ںاد ںوہم

 دام وکیوم بار راي
 کر اط ےب ےس بس ےس تل اا از ضار ایداب

 پسی ۳ 2 ثر ہودہ ےک دا بو ساک تاک

 نون اوره بن ما برد ورب مر اتصال

 اک ادوات کرس لاس نداد سه هه ام طب تعاص

 تپ درک صو زا: لسی پکس
 2و آلو إریدابل اسانل اسروآ گرہ لت تا یز آس ددر تس

 ٗ ان ل ویز سفر نعناع اہل راتب ساک اں ہن
 تسیم سرور ےک پن اب انت اجر ان تم گیر ئے وان

 اک بل ش داد ر لا نش ررر شاف مرمر دد سس روس

 تکرشربس ست 2 اساس تر بدال ر لسد دردا
 ۔ ےک تے کاٹ ٹو اس ییا راع دا رمد ےک امنگ

 ی ےہ نرد مامرا نٹ شی م الم رس اسا شاپ
 تطحر ہک سو ید اند م تروس حث شم وس اما رم گر

 هی همت کلاس یا تیم شتر لی

 مر اشک سام سرخ رز یلا. سل فلش وو

 ۲۹ لس سارا درد ورشی دا لد الس ریما انش



 ۳٣م

 لذت ن اتتاپ ہر یراجہاسلس اک ہر دم ںیم ندوی اراد لاس
 گال اب یگیراوراسلسیب ںاہج اظ طاسیل سرم ندا بیرت

 ملان ریس الرٹ ترضح وا ےن کن ایکس ب اد نمک
 مو لا تا ے قاسم ا بیو نامش ا
 تن لاس کیم سس( کمد کج
 aOR اتر: تینرم لس دا اس ید باز وا ءبلط ع سد
 یر قمه تر در کراس اراد بق اد تاپ چکا

 هر دیابت سس سنا ےس رز حا پآں ناسا رخ

 واکنش لار را کیت زن سد یر
 ےک فرش راہ یا ملارد ۰ هشت راد پد کف تم

 ایرباس حیات يک دا بک ماد داع
r:هنر هال نوت وا ںِرعم امان کا نصب ل  

 روا نا نت نیت« برب یال ایشیا
 لعنتی بس گز بوش پا سر اہلط انار 4ےک را
 و نیس ںی ہل انز یس ایسپ یی یالکنیڈ ء اف یھی رر سفش نیم
 قفل یاس شروط انس
 200 بسیار ینگ ناں 7 ںیےنر ےل لر اینتر راق

 یی یکم که دزو خپ
 ن نیلا عام. ید فست لد تر مور معلا فراڈ

 برو ن نزار الو رضع بحام نکس الو ترومع یی بسا
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 تار خرم تورضح کرافت بحاص نم شتس رع ہفت
 یخ زوم. نگرش ست نادم. یونای یک شو تله

 بام لاش رب لوس. بس ناوم لتا ا ایہ

 یر مادیت اوم بح وردا ایک انار. بصل ئو ناار
 ٦ یف امام یس رش رشدی بلر رور وشرب والس یرافالوم

 راس بم بلیت ی ام بس ارم رس ناو یوم
 ورد روش اب لزرِبجششرس ص رتن رب امن ان الوس

 ۳ 2 یف عاربلا) ور 2
 َ. ا e س ۰

 سمن ولرم واحلام ےس = 7 شرک شی
 نا رادیو انالوم تری تم ےس ا اد سذ نا انان

 کت رزم ےس لرز اتا گینس اتنہللںس یت ال یک ۱ع اسے وم 7و ۳

 رپ بہ ںیھھکی ین مانو فو اف منی جاش نام بسا
 هست یالاوس سوسن ولو مان. ےن ےس رف تفت یہ رصف

 جب ےیل کرم ار کب ادت پا خب اف باتو متر
 ات ورا ید امس د اتخالاراد رب ےک رہو الا

FH Direوارد ملایم الدنا درع دنر ا  
 شیلا تر صحن وزوم ےل ےک عت ارا گو ہم یف ےہ

 بری یاس ےن دس اسم اد او خر
 ہم ۰

 لا سر اهميت کسب جادو لر
 نالابمذروارلردید 72 سرخ هر راجع دروس علم اگر ایف الاداش ۰ / ۳ٗ ٠٠ ہ٦٥ ۰

 بوپ



۳۹ 

 تر یر ار عرف یت اونم بانو ایک ملال
 تشک بر تک اس ورزش اوم یقامسا ےس نو - یت لاس درن کیا
 ےس طم امالا ۔ے ےن لب بسس ا یب رطی سوکر نگ

E LE 
 شرک زنا قارن و ست یونان لت وشال تر رک

 نات سس طبیب اصلا د تایر
 : 07س 1

 شید دریعلرادر سرور ےس بت قم سا شری دو ر ا 1

 ورک سا بس تماما اخو لقب ارا نان ب حام ید ووم
 لگد رک لپ مزمن یی يا ازت
 ےک رزم لادا سام سور پورا یا دراما
 ہر اےک کر کروا یس تقی مایا رقم لس کہ سا

 4 ناں ایات دا یز وس ا یک اکی سا 20 کی ا
 ےک حار ےک ب حام لکا ما باس نوصتفصارییس ادرس
 حل تب اگے انکی شک اتا اتگںئاج تک ادر ی دافعا

 وا بیپ نیمار اما یار یب
 تن س | یت یر ومر از ےس سدو رپ باک ی ادرج ید نس

 شین نازک تر ؟ ساپ کای ےک ںی تسلا ییا کس اوب
 4 بایست
 3 ےہ



۳۱۰ 

 هدع را تنو اهن تم یک نر یس ےس اپا لوت *
 ی بینید مردار داپ آں و ۱۳۵ لعالاعرر + همت

 - در لایت مه تسیشیکس اقا ےن

 کم اکی نیت ل مٹ اف مک ی شنا یر تمداع سینا

 ورام کپ اتق سا یار ہدوط یز یب ساس اک د ےک
 7 ص0
 ایرباس همت سر
 ناز اسلا روش اف دستمال زر مر

 ءان ید اج تسب نکوطخ ولر روا

 زا ط بتم, یادم اصا٢ رس تا ما ییز
 یز فرجی ,اتفالاراد گرتبوب ملعل راد. یکی اع یکے ایر می

 ییشگم ار امت گن ایی و 2 فرو اج

 رج هیساززمتسر شو دارم ا ہذادنااک ست اوہف انا ںایارن یتا
 دعا ن ا۔ | تمام ندسوها جم ہ لاوس رم

 ائ داضروا ارض فا گر ادعتل ین ہان+لاسرس گے ادمن سرش

 ۔ےگ ےہ یل ست ارن یخ

 کیک ۱۳۷۹ ناضر س ےس ۳۲۰ لشگر سه ۳۳۰
 ےگ یراجی ڈال, ٥۵ لگےراتالاران رن هدر رلحاراد ( يتلاس

Asیارب دونو مل سار یک رپ گرا خار  
 ہناضا رھا اوہ نااار ں ب ساغ ےک یت واال 091



 2ے 0

 تار 7 |وسمقرازمس ادا یڈ اں یو ۳۰ کلو زمان ا
 وداعا ےن اوت ب 4 موج ی بہ واریت رمت

 ابراز مور إرسل اه تم پاسا او ےس اش
 ےس مان نفل زما "راز ان مس ےہایرذرب 2 یوا

 ایر ےس بز. يکي وشت ےن دو او. وب عئاش
 لات کم ےتگ سکس زر قر وا لصفم ےننسا یوام و ںی نئ

 نرالادس ی سبب ت07 اند سم تفاوت لبان لقت کدا فخاد ںیم نفل ہیک
 ترزخا یاب اکہ اب مل اسم ہر صوصخ قنات اب ات

 کن قلو د مع في بس کد پف از سد
 مر ل صشروا نت رے میم ابی رییس اتو لار روا 7

 ےک ںی ںی تشہکی ھی رانی ١سر ادیئالإ ہرن کی ڈان: ےۓایف

 لگد رکی روا یز اہداف از اوات نت ینا یوا
 پریڈ کس ا ںد ادو ادودرگل اوھل دددا )رس ںی اس

 . سنتر حس
 بخار کر بر میر تا یش تر تا

 داف بنر تسمه رک حی یرہ ٣ 1ر

 ری نان رک باس دبو تہ
 ۱ ۰ .* bt امر يس نما خاتم و رم

1 

 ال لو وسواس« وب ندا
 ی 1 ۷ یں و اسد مس ین سا پت کا

1 

1 
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 هسس ین ی سا پمپ نک لدعم اں ب تس ایس تروم
 ناب ندب اب بت اد اگر بر ےرہ کک تو ق
 ے رولو ایر ب کا تلا وت ل س اے سر رئ کر و افکت ست

 فسا سر لوس شبا نشم کیسا ےس ترش یدږپ

 ن rd ےن د نچ ےس کن اقل الف کند مبا

 شل سا فسا بارد | ير گوی عاص تختی تو
 لر لینک شراب تر ایل صا اور ےس یگ تیبابز یر

LS IAL 
 بسصنم نیر تصور و بر دانرج

 رم لانس زر لک ں لاا تب حرف ںی تہ رس

 دنیولو الغرب ۷ا زرا ایگ لاطم اگں ح 4 طور ات وضو رازآس سک

 ہور تی تگ مود مر انب کے ار ارتش اویا

 ترو رکو آرم ےک ںی تاک د کینہ تی
 ےک وآمن اتساا افرا تالخ کر نس شزوا ی ام

 داش

 ما تے ظالم ن مم شمال رسوا شرک رر

 ناسک ار یکی ےہ < اق ل تا فو ساس عش نم

 تروا اتا مای ےل ےک ےل الو تاج ےس یب نکن وهم سم

 ںیہ رس زمہ رشا او شو نم تسرو ی ڈس بک
 ۔افناھگ تسود سا فسا لاک

 لار تب یلدا دهد یم ر



۴ 

۱ 

 سر ۱

 ںوہ لرج نشنگیئاالاو ےےنوہ سناتور روسی
 ۱ کاشت إراباتڑِردز ہڈنگیدہپ ٤+ ن رفاق انن انآ رت

 AL رم وب بس
 مالی اب سبیل تل ےہ رک رسک ی ب کید بابر دا

 سما یر د ند ترور مب

 روا ےۓاجایالےےاس رار لوک س 5
 گرو یافت ےک 2ے رسا رادع ےس ہو ار مجالا

 رابظا تند اس یر وزرا تست« جبر ےس تیشہ
 جل و عس ترقی زا یشرل رکن انس ایك
 کمر ال سس ما سرسبز یلحلاو

 ےک یلارارو ےس ور روشن زن اب تمالا گرم کل سا اکا ب ساب

 زرد شیک مرگ لارج نک یبا ےن تنا ناسور کہ
 رتا سالی گلد کلنز قسم دک یار بک
 ڑ ان گه 9 در بوس هک تونید تمیم

 نیم یراق من لواکیناولعل اد اقک کل دم ال تیفا ۱

 ان یر کرمان ےسرد اشا بر طاق کت د
 رییس موس بچ اڑ 1نلدوو رم 1رس( لتا عین!

 تحسین قدس یدال مپ بوم رسم ںی ن |
 "اب ئام ی ق طظ انج صادر ]رو ضد
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 دافع. گریم ےس اتم اض یر منم هولحلأراو مس العود تورو

 یتگرےئرن اھت مالا ys ےک ر وزمان رنک ات آر ہے

 3 اه حرط ا کت وک یا اع اود
۱ 

 را ےب ےس ا هک لوبیا

 ٹرک
pirraبجرب ےکت ایف لاس ء۷ یک اف او سلیم ےس  

 ے۵ وہ اض وہ یف نر ھالا لعب تر ترس

 ا

 بر . 2 هد اف هیسز سیر یا ےس یی ۳۵ ب تیام کی ا

 ور a اات
 مد بش یر ساق هکر قدس تس ملارد

 یت ین یراذشم

 2 کات لپ
/ 

 ا سس رک
 تا روک رکی کل تس اں سہ اار مس می رشت
 لر ںی کب اتل لی رپ حوضو سسا۔ایاذ چو ے یت
 ہیر ا 7 777 تس

 نستا ید اض اع ییا
 ۶۱9۲۵ قلا رس ر ےس آد لس 7
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 رار ر ټاپ کارا یر دا ترتد اف اوست سام ے

 لہ تالاوم درج اسیا ےس لم ےک تس ایر لتا ےک ہم
itنل ع رک اروا یگ ےک آر زالٹ یس امیر ےس تہب  

 سبد ادعنی مک, یاد اتری سن را ترش ےس رر یگ تاسو یر

 لاسر سد ےک ترم تالار ٠سا هدالع اوہ عاش

 سس لک رب مست یار تاتو نوشتم
 نفی سایر فلاش سمانه سالاد شايد
 ۳ اوہ ت بام نوک س

 ات ظن کرد او رب کرتا تری
 لمس ڈو فن نرواور اد سم لت کر تہہ یک نٹ کن اتا

 لفات اناس شا یک مکس با

 گس ا ےس ررر چ ےک اتسکاپ جلوے رہے ناخ
 وفا ک ب صاع موبر کیپ بس ایم اک
 ںیم باذتن قلعے ریو پیت کد لد یر سکانس

rf lt"ےس ئی ر “ 

 ےس بشاب اک اک یارو ف بعس ناب
 ریو نہ لعن رد قاو سر نان ضق سرو تی واکس

 ۔: ںیہ تاس ابتا رک ساسی
 ۷ لصےکں اف لک ت شاید وخ رہ تختتم بس
 و کیف از ۲



۳ 

 عم الب ۶ سی ناب لاو جت نا«

 تیپ سم 2 استاک ام

 لس وت بہصف ملل سام یکی تنکیو صوم

 ر ۔ یت لاد ےک ار ےک تر ا اتنا ےک

 تی دون کر فرج ےن ونراب سنا کت ادرک
 ہہ نا اما و عو

 7 گرد کیم یت تا یدداب کلام
 + کر ( فت نعت تالاورصن ےل تا

 (وو کر قفس )

 ریس تی 3 السا اس الرح رام یخ
 رابه ےہ سذ بارس

 ٤ لس 12 اک

dlکن اتکا الاطلال تسر زس انٹی ںیم یس رر  

 رور ا فو ےس نا ای ہبلاطمناملس روا ا

 ای 2 ر ںیہ تدرب ارب دین مايل ی تاد

 2 زا رم التردد لع ی ر را ۓام

 تک 19با رو بنت ار کا وا

 As درع رٹ دہ سگ سا 7

 کت رش سا نا پرداز ام رر تہب

 - تسر سد ترے | لو روا

 سرت نارا کر لسا الخ تیس ۹۳+ یر

 ا



Fie 

 ن اکمل لمس شرار کس وبر قشر مہ نسا
 روکے عاص تنر مو قلب تلاطرشریاتتندر میق 2

 ےک ےس ام ایگءاورورتسم ےئل کت راس کافی سا

 ساکت سا اپ توس هضم پي ی ناشر
 ہو ل وص یر شک تسد ایت یا بیس آيا بس راک ولو

 هر سا 7762 7ر 2

 رہا هسامنیا اف عمل مد اا تسرب

 وہ تکا شا رام ود یک ا

 ر رس او رات ژی ؛ یگ یم 2 ےس منکر ل ام یل 1

 سس عمه باس سا رک تک
 :Çi اور ےس ےہ عش یک المسال اور ےیل سر رد کس ساکت

 ےس ازم کس لک برسی واسم سا

 نبوت رخ: سا ترام غب اے بح اص قرع
 ړی تو اتر ارج چسب رک ا کسب تیپ اپن نشر سس

 لم تیر یک ساب ےس ارتشی ب ارج ی لعوا شزرنئہ سو
 یب ربا ین الہ ماہانہ ا لعن ذ کس ا بااخناوہ عا
 قاب

 تل نا اے دا انک ایا تسارع بسا پا

 کوب ات ب تت يرسم لک رنک ب
 لب ناسا سم سيم



FIR 

 درن ارل اوب شرف رگ مرگ دک سر ارقا

 مک ون اه اے ایتغا ےہ ارد ای روکت سوکت سل

 ہے ںیہ ام یی اےک

 عام کس
 7۲ اراز اس ےک بلناک باد نان اج و درا اتنی یگ نش اس

 بلوار شی یتف رم بن اپل ریل

 تکاب بلوک ملاک رب
 دوم ر ےک
 اب ق بس لوکس م ادب یتا اےک هستم
 ا نل 7 یاس تسکین انا 2 ازت توسان ۳

 ابا یر ارض انبار دو ی درب س ںوفاک سر ات تسر ی السما

 لور ت سایت لس سیلک ےک طا بسڈرو یونگ

 رک گیتار 7 ےئا و امتی ۰ 701
 ہنر نشدم اتد چات زاب وہ سال ڈيلط-دبماٹہ

 ٤ اہ نرزفرفآم مے سا یکے

 ءال تر اں د تابت اط م شر الم الو رخ
 ےک ڈس نے اکسیر نار واد ہہ مہ اتا ےن شرار

 فام رٹہلیر لعروس زر يبرود کنسرت لب

 one کج اا ارب بر ں رنا سس ں درر تیتر دا ں ہر: ی دارت



 سرد

 زیر یوم گن گن فسا ربات
 هرس ورد یوم تی کک ےن اہ ںی لیگ
 کس حک سن

be" ۱وم و یاب تے هسسدوروا مع ی  
 لتا دم ی نات سینہ هاتان ےک ۱۹ ۴ ریو ۲٣ چرا
 متو مافی نیس تماس
 ناکام سری تب بس هک اس
 ان رم ھو 0 09
 ای زی یقود ےن سی ۱ ید تا قو کس ۹ همی ےک سا

 < پد ایت لس ےک لف کن درونی رک یار ايام
 لت ےن اسانس هرکی دارت دا
 ام عم ےل ات یر ا۹ م۶ ت 7 لک مس شا اوج

 نرو گرا يا ندا
 ا یی لو سجا اک لس ات ےک لم یو افزا

 بر عفر قشم نان تفسیر السال مرا
 رشت اک سا یھب تالدا در ترقد یلدا ربا

 برروی کس ات یروط فن فالج اے سرش
 یاس نسی سی ارتا ماف تسجد د نچ کم
 استر اب داش یمن تر وس بو صروا ٹیلسرگی قت

 تا همتا رم رب ےس م اود ےک ل اورم
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 : رم گی سد مکن فٹ ودانیا یکن ااس ےک ل ا۷س
 یمه ت قد سار ورم برسی ن ل رگ سو سانسور نسب قش

 یب ٗےک ترازو یی و کس ا۔ قفس لعاب ناجی مات مان

 دوی مکن اتار دا۔ یت اب بوح اض لے وغیر وا یصیناگ

 دوس هراس ویزا ياري مر
 ترکیب مر

 ن لیلا يا تا ہے
 ماش مسا نوو نسا فک بشارت رک
 ےن صام حر یخو مروا ین طرح ضط اروم ن شہ رغ
 رستم رنک نا

 ِ و رب مت یمن اس خم رم شش ہری رکوہےڑھکےن
 ما فو يا کتی

 نخوا یم تدا ںیہ کات داب کا ا
 بس لوله لاک ک
 هر رکےن ئ7 سا

 ے اک ڈرے رسید | تر ماست ےس بس تسخیر سا

 . رب ناضتناب توت ٢ و ا کہ
 “ا زص ا

 نان کردا یاد یش اوب بایماکیھ ان سران
 ۱ کرک ارت اس اسید التنیملساس

 سکو دف یافت یو انس سس رقم اسم ۰
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 رودسر نا انسا ایکب ایسا یی قم
 تل سن تس گر روا سس شاپ لی یکم لضرایا

 ل اراها تروم یر سدد وکو کس دا نور
 5 7 ا س ایل ی الس ادد مانی مالا

 ى منع زط لوس ترضح ورود رسا ےل بست ال یا

 ۔ھ 9 زر ی ت رطح ۸ ۶گ "مش الخ روداد وس روا
 ء انش اوم لصیف کن ۰ 1 اح ma ی تک

 نال دم کہے لا تک ھر
 داخ وغدر کرو رام رنج قلبت رک یہا
 یکی ٹی کناں ری سک بس ںوے شاہ کہ وصی سود
 ارس لاوس اس تمرکز ساب

 ہلا و نښو ونا اتن ون رس رسا يا
 کل تمیم لو پس با ,bk سادە در تپ ەد ناتسورٹہ

 ما تموم کن انس هجدهم و
 7 ہہی اولویت ےک نئأردا یی اگ یوم انس کل هوش
 ےسررارپر اتا اک( لود یک ےسرخ( اتسھ ٹا زند ترس ۱

 ذیل ون ماگ بن چنین داد کوس
 روا ےن رت س0 رہ تی ناسا ۱

 تن تنور سم سد نت لس لو
 رنو ال ناتٰنزبں اہب یىہط طیپ ےسہورس رود کم ٹا شش کیف

 ۔: انی ادا



۳۳۲ 

 شست زرد صد قلبی +
 اکبری
 غرق رب لو لوس ساب يا کت ساب

 لای سل نفس فر ور ات بتی
 نر یی هد ی اگ تای دادی کیو ےن بہ یت
 وس ےس دد شور شہ اک ون اسیری کدو حس ےن ات مارک

 روس بر سون تیغ رسمی کس ادا یورک
 ےن سا اگ سگ اس ےک تسر وزلی کت راع ےس یں انسان اا

 4y هراز ا ا اپ اپ لی صور سیف سل

 بیس ناب ہر سن یھب ما بوتے لوکس ایس
 اگ روز 292 4 ےگ لوہے ستاند و ےک ر بس تس ایل قنس

 سانام کپ سا رم لازا سک تیرا ن انستا سود

 ہدااق مک لات کت مس رب لس کت شو مس

 ےب کرم اد ایکس سنا نن شکر ب سای وسو و

 پضزرنر اراب کوس ےک ی7 ال اسد سیر ےک ںی لس

 روتی ترس اےک اد رم سش ےہ تشن اتن,

 بسور اط کو لات ساندو طب دیو لر ارش لپ کم
 رکن بگی سس ر سس ترض زکات
 رشید ارم بم ون ل اہ رف ہک آے ل اع تروس
 شف شرک سورس یسک الخ ےک

 دنا شست لر ا ہو سری,
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 ناو ست ےک یا تلاعب النار یکے لن یخ رم ردد
 ۔ ا ایپ ےس یمالخ یک لززا یف رمو

 ںرضم نیر بد یک تست هم مو ور ییا ی پک
 ما “ےرور ےک وبر لوط ےک سما عدم

 تیرہ زود ان کد روا سید اکا ا یر باط نس وسیع از انگ
 2 یاس اب 07 ہار نیر اھت نود بایماک

 لالا وجه نرگس سن راي ار
 ٹن زور روا تلی ا بحار اوہ انا کس ےس د یس ہو اب دیم

 ترس رقت 4 تعا بدو د: انک و اکے ردد ےن

 ل کم رم ست ضج گاف دا کل کس بسر سرش

 رر قے دوت میر ااو کس اطر لو وشام ںوش ضدی وا ےن یا مو
 اب ذی وتو بس و
 گے سیر یم سا نادت دوا ورس ومن اد برم

 ا السا تتر گزا سارک تس ےس یل کپ س مرعب یاس

 ر وتس بش اص شی 5 رر رس یو 71 ممل
 ر ےک ما 6 ر یدو سازن اش گوش یر . هلو روا

 مامی ید سجا یل ین انس م م بر
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 نارا” تیر عمرا اک س انت للت ےس ا یی کتیا
 ر رو یی تک تاب طوبضمب اش ایر مس ےن نیا یک ملال ددا

 ںی سم 4 و منیر نان تسب انی اب دھرم

 ۔ نارفطم کو سوگ 7
 وے رام ا ناضلار ۲ ری ہمہ ثے

 ےہ یت رار اتتا( رک نس اپ تنو اس کر زن

 کن تسلیت بسا. د سد ںیم کر ناس
 امید زنش لبب س بسوج سی نان ۱ زیرا اب دوی شم

 ن رم ر شمال سا جسد که تگ یر ما قر لاو ےناج
 کدال رش کا قشر ای یک ب یدک فار عردا

 گاز سنا | 4

 کر سد خب ذس ملا چرت اچ لا
 رزم ترس کاست نا قشر ااوفدن ےس

 ۔ یب ماما ےن پا یش
 تک وال سات رس ادراک
 هزار تل مو سست
 ہوم افن ی السا اہل با اقا تیبا ترم شی
 مات ساق کو نت مضمون هتک ات
 لرش ت ررر شرد دفاع یک رتو ی اتساع روف اس
 س استرس تم امہ! بک اک تسد یمالسسارکی وہ
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 تر ضع ےل کس رکب شف سياست صفر سمت
 راع ترضع اید توعد یورک الرب کا نیلا
 نلرم ترطع۔ ید وپ ٹرین الو عرض تا یی ددن ناملسیب

 رگ ت گیره ربات اقا
 و السا کد اگ تساگورو ب ےل ےک ےک تر هروتسد ی ولسا ےس

 ددا نات مالع السا شب کس اد واک لبا
 کک کر رس نک« رس قادر رانا: لنا یم
 7 بل اشیم انیبزوطب سن کن انہ ڈس نادر امام
 ۱ . ےس ما شکل مهد تم ےک ۱۹ سر وا سس

 رصانتکن اتا دادادف تسکم ںی سین رد انس یو ۶ هل

 نا. رد اے نر تنم سرم
 : ےن ےس ا الت رم اینست نیس ریش اکرورهی رای

 یا ی کی مکن اتکا اذار وتس یر نبا کن دا

 باا سس بس سگ مافی سارا

 هرتبآ اب بل اش تن یفد یالس ادب رپ ین کامن وم 4 ناتا
 - ترش مگ اور تیا تمت بفرد ب ہد لیبل

 تل شن يزر گستر ارس افراد از
 نا رمال ماسالا رس قند ت تال ناف
 یر ۳7 یسااقتایارف بس کج خوری ما و

 a a اسود ن اتسلے امہبےےسا

 اوراق سر ید نرگر چسب اسید یر شتر
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 لاق لگی ئایل لانا رگ کاک لسا وار سا ہد
 تما تام تر ےک ناروا مالا ۱ نر ہور اے 2

 موم کش درس سو درو ۹۷ حجر ار سلم رک

 زر نم یخ سس تہ یا سیلی بم اسد اتوم

 یا ہر ناب لیک رک سس

 ندامت لسا” کال ان مایا تو قا وکی اس
 ےہ مکر لا تراز اکر وتی سر قر دوم اکس یت ایاتب گروپ

 هم ریل تست اک اتسکاپ لازم رند سی نشر یکس ادا
 اھل شیپ تری لی
 رس »نابود

Oنگ بسم عفو . 
 نر نگار اس بسا ریو بام 0

 ۱ نر بص اس ناسا 0

Oی ٠ سک اصنا بحاصدمجزرفظ بان  

 پا دستت رب ین در
 قر س ا ءاز یہ ت رام در بآں ی۵ رب نر اک 72

 14 تر تس ین نشرب اک رس ژرهیپس4
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 ےس حوض لی تین لس رسم لباس
AEہو دب ےک یز میم تیرا ےس ڑ رول سا ےس  

 س ںوروتس کر ۹۰۳ ۵ , تل ل باغ دمجطلسگن ام

 کیو یا اتشرف ترب ساک رض یاب اسابا

 ۔ ایک تو لب فا یک دات قد یا
 رم ندا نن سوکر وسد تومور تای تر
 کا احد سیم ساکن وهم 1
 شک سش 2 ادا ےک 62 ول دروزرم تسنیم ہرن اہلسییسہالع

 رول د دنن ایس الد تر ل براتب ا تس بام یر ایگ
 تگ فرخ تیشرت
 مبل کس کا تم لوس خشک قم تستر هه
 ری الع نیز وتس اک ای طارح ی

 رشدی تیمار کن السی اف سس یون ارج
 کاب ترخو شیک ایم سیر تراز کدر `

 شب عارم ق تضم د دک شیخ اس ےک ترس ےن ےک

 کاسب کرک بن تکی کیک دک یوتاب: ےب باک
 ےس تط کد اردا ےس یکم طر یو وے ک ر دراو نابل ٢ ام

 ےس یرارادر یم ایم ساس اف A ر لسم

 ییا ہھ/یسییٹی
 شیک بح ینو سٹہ لش راپ اک
 ۔ءایارف کرب طا تشب سیار یری
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 کتبر یزید رهن دم ۱
 ۱ 7 ےک ۔یہر یھکی فار ادہ ینہ

 دانی ا ام
 ین غرر باف شرع

 ےک ل ر الم ت سعی زم لہ ن بکس تافد یک
 دب لگ اذر کب عامر تز ںی 140 مور ناب کسو بقر

 نوع بد استاتوس لار سرد گی نا روت اچ
 7 ی 0 E اسکی ما ںی 1
 منو تیبا بیات سدان هر من

 یاحقی ی
 کتان یک بشین دم تس
 س ر ا ترش ما قلخےک سیون اھل تال تر ضا وو مے کم

 نل ربت یامدر,لمش ا ےترہ ای زض سا ةبحصن ست
 ساروا سد ماج صارف نٹ تن رت کک نک یادم کت سی ک

 قر انگ ان ات اکو کب دم یر هتل س گرم
 یکن نیا آہ بنا ےہ س ڈک ای دادا ی راکم
 r rl حسام رشي
 مال تیکت چي نيز دان و
 گیسوم برس بناب کت سوک آں جرم دیس اسا
 لس رر | ےرود دایداب گن مری لک تک ل رر رشم علی
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 Ls ایکراوہہو روش او ےس ےک ررر تسد السما ی:
 تی ترمس اار کرا ۵ کر ےس ۵ ثر2 ما ہو
 ناز تل او نا عین درک شدہ ےس ور یم مک
  ًابیرتتذ پآے ستیقہ زا ۔التمببظرصءافتل ]اہل ا
 سس ریس لار مان تام کت یگ گلاس

 اہبیرزق ملکوں تما نو ا ےن وم ناغ بول لت
 ترس سش یی سس بس ےب

 ماس رات عی قت ہادد ستار اٹ دل شا بچ یف
 قضم ید قسم پلس سانس
 بنتا عس ےن دو تام السار ال تک با یی
 ر یھ فید سکانس زدی واک

 اب سس تبلت 2و شرک
 رانا ناوک ا لوم اکیس یس ی ھی س تنا کا۹ ہ.بی ےس وت
 ا نه سما ں اتاپ ادم مک
 آر مس ی و رژ طال
 یف تروم یاد کل تس ناوت گر مسیر دا پچ

 نو دبی رپ زاگرس سین
 اب۷ تی گیا مک تس اپ نرد رمی دپ ےل یہ چاک

 زاید از لت صرف رس ترا کد تسبب الب

 ياد 1 ےل ید ایرج نابیمد 7 رر وس داماس ا



۳۳ 

 تم را *رلاسر یکے ئ اب ازا

 ۔ ےس ف سین رس لر يک ارشاد مانی وسا

 هی توس سری رب سل اس سرت تب حک ش دات کب
 لس لودر سام حرف یر شر ساند گرم
 سوا سیلک یت ابا نم دزوردڑہرازےس نلافح

 (ررظونغ بر ۔ایگآ قل آل ادزوج ہى اتسلپ سم ےک

 جونم ترم یاری
 دصقمازساوکں واک لار تک تک

 رر ہبہ ہک انک ان یئالسا ناپ ات ایلن ین
 در درو لس مت هدر اش ایش ےک یک

 گی سایتی سورس اتو ې دوب یر تسر یوا
 رشک داف وچ ایما ابتک مولا وبس تا تیب رخ
 سا رد ید روو رب سينه ول ملعلاراد

 دسر دد یر رب کرت ور ہر وسا ےگ یکی دات
 کیدو غ پکی ڑاتم بنتا ا تسیاہن ہلا فتا وک قی قل

 . ترابا لقبر
 لپ مرتد کچ ید بب

 رات لاراد ورک اس یا ا واورد سطاعا ےک السا دیس برس دپ

 ےگ رات الرادرو (I له لایت 22

 ںی انکی التب گل بیاد ایل ازت اص بک هل کر

 او اص دما اودا قوس بحال لو ےل ےک ےن لپ
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 انتہا سی ! سین کسب اص یمن تیر تل ب اار قمر

 27 زر | فک اراپ بایسا ییا ےس
 دان ها نت ید فطر راد تیام لاک
 ےک ن ااس داسا لبه ےن اسر باسر ارو الو از

 سطر زا. داف سد تیک اتداس سیار

 ی
 ت سراب ی ےک اتاپ ےس کب ت س قره
 عن وفا هک رد مایل مر
 ایگ « ياد 0 ر فسا

 ۱ م00
 و سرد دا انت یہربی روس رووا صاع تفرع

 هرس نفع ےگ ےہ ار کسی یک تیم رله ادردا یر
 ب اصر ارو لرب انج ےہڑرص اسم کر ہزولاراد

 هرم لس لمس لا رپ تس بس کر روحا
 همت پلاس نما سنا یا«
 ےک س ااغ راب ید ات روم با رحل زراو

 صا الف سالار دا ۔ کسو یو سکس تاب تام دو

 دری اگر اب کن ارکان میل یکب عاصم یتفانیرضت ےک تافد یک ان
 طاق گر لا اش نوک پ
 اغ٣ اعطب اض ےس پدی درد بش تیسرا کم اس الا خش تر



۳۳۲ 

 لان لاع یم یی ایڈ یک کت صا یس میک وکر مہ ایام
 0-0-7 بعلت هاو باره کر

 1 ارے ب عارم قفار ورک ےساپ یک یر ڈا دروز لم

 مسن نا تیتر نواف حاد

 ےل وم وا ںیہ دنت نرد اں ماتا ودر ہت ی نون
 4 ا لئ انب ےلرلعاا اد ہد سن اڑ گم

 نیر کب صام قرم اس یاری روزت یی.

 دنا سور قب تسلیم روت ید فا کس کا اى نیز

 |(" ترا او تردد زی ارریپگ سا
 ۱ رو در میش رزم

 یک بیم ب ےک ےس اوو ردا ےس ترموستات

 اتوکد وپا. ںی کار ںی م اعداد تا ینو مم
 "وس ص- 0 ار حیا وا
 اپا ساب ےک گیرد گو ارت ات کپ رخ

 یی یول اعا ےس وع اد شہ ر تتسم ےس تا کن ام

 رب ںی و هد تم تمت کلرک سا رای لات

 (اطتاردا اراد الا تنو سرد کاو یر خا کز ےہ

 لاوش ر یوا یا راد اما تیلور
 ےک یی اعاد امار ا رف تما مد ب رونار قاإطم ھ۷



rrr 

 رئم واک دتر خا یت نر اوب ےس اھ اوہ کد ملت
 لمس سرد یر اد سالار ورک

 هتل مم اقسهز اتم ایل داد ین تیرو 1 بو

 مم یر تادف ن اشا یک ابر | رب مراد

 بسر آپ سویصزسار اتو پس راه قرص ساک .۰
 نویی دف سارا شات امن مر مگر را ۱

 دا ےس ترو کیف ےک س ارے مال انسا تیرانتا
 سم فنون یا 2 لار اب تیک

 کرد ایہ کہا نم عن ر ر قر وہ عز
 فر و ۔ںہ سس ار ف ید ید

 ىت دس انتر فشار ل تش ابی گز فیل زن
 روس سد ایت لک فاض ںی ںی ن اٹ نوئ لا ںی د در اڑل(ٹعیئاصت

 چکنا دز ایر ضاعت ےس ووپ یک یار تس امور ی یم ےس
 ۰٠ ۱ ج تعم شیراز شامت اتم

 نقل تراویوضت ۔ ںی تاغ یری تہی رح و ویست
 1 ایا“ ےب فن ید ساک عرش ارزو سی یلورلجم

 ید ریس ضرب در کلا ین نم«
 تابش وس ی رسا, فہر ل ور مت تیر انس سس اکتیو را
 ۱ . سي اونم دیس لب

 , ین نما. الا دما ی هقش

 روا یگ تر ماگ یر شهوت دب اسلا باو۔دوسإ ص٣: بال آ



۳۳۲ 

 لاسی لتا ےس تسہب ہدالخے نا بيست ×م قا اوج

 ںیہ ےت تلاش
 قشم ںیم تشکر یک رن ای مالکوم اقع

 LE AL لس
 ورد تاید تتسم السرو قرض ید گی السا

 السا تار قم ناموس ..تساپسو .تمشیعم

 تر ۶۹۳۲0 تاحال شان ما
 ۸ثہ لت اص خر ازساروا زا شرس ید اوږ تیر تر

 اج یس اس لامر فرش بسر. سرما, سیم
 : فو وورد تما تسرد روا. نت

 تان تراش ین بارها او ترس خیراو تدریس

 نم توبا دد دارم شدد .دنیلا عت یر عم لونلاوذ ارگ شم

 ۱ لاننا وربا هر انکی لو انکی ها داشراو حالصا
 بالا اضن مال دوردرو اٹک تسع ار یب ےک تسیصم تنوع ر

 ہوم تدفین یک دہلی سا بت الخ ری دو چشم ۱

 - نیا ا ةو

 رسا نوک اں بد سرما ا ا۰ خطبو ملحت ۱

 ۱ موم ا ارد انک ریس

 کی اف ددر ل راک بفداو نامز

 و سونا دلو تا ا _تساورفتم

1 



۳۳۵ 

 ہو مراد یواش دا قم نارق 2 قانو حرم اک ادوار ند ولت و. یتسمالا گیس ترس لا تا"

 تہ قم 2 لا هک سیر
 سس سس و
2 



۳۳۹ 

 یو ترس علت
 ا باا ییدص ےس تل یک او ےہ ےس رر کین اکی

 بلای شرک ۳,« نا عر پا ےن بتا وران ےس اطل الاد

 ےک نیا تر و یس ےس کک ےک. ےس وادی

 تسالا مک ومع. ے توب ےس جامی زون یاداما اح ترقع

 قا ےک وازع ےک س اروا تس ی ایر ےک ا یو نات ہٹ رش |الوس

 نگر ہا کا طمع تابار یمن کنان فتا
 7ر 9 7 ںی : 7 8

 نجومی ےس اف ےس یر طفح مرک یک ہور دا ی کسی رف

 نب ایش رسد ن رکی ےک یو تسال کپ ترٹدم ری
 چند اند ید کک لعاب

 ںدتا تضعررا ےگ ےمر وشرارسوکب ید افت رعد ۔ایک ا لاد ںی | و یو

 جد رد فرض تمبر روش استیو



۳۳ 

 یتیم 1 ےروٹر اسم رسد سگ مع

 میرقل | میل رص یت ب اتا ںوروا بحاص ترظالاریع ظفاحاالرم

 نس ںی کک سںریاڈددا< ایکس تتس هزنارساو رابط

 رفت مولد کس ام تفر فرس تس میدم کله راز

 یا اشر ونام ارصلام اب اه دی ثیسم نرود تار لوہا ےک ے

 نیم و اٹ شد سد
 یاد اشرف اسکناس ناب سیدنی

 زنی اے سر ۳۴۸ ۳ 1 ۰ م 1
 ۷ 2 تاغ یر یک

 ناس امر هی ے بس اوہ م

 7 یس اسڑٹلاتیب ٦ ی بجاش ند ہر ی مارس ا و
 - ماست زمين رشد نا اور اب 0"

 شک پل جیک لعل شش ید مد لاس ہد
 بده اس سیگنال تب
 رو ال اش تشي تر: ید تو یک لا پایدا

 رس( شم لرد اتکا بسی لہ۸ کر ادو یي ړو اش
 الازد ںیہ کافر سدد سولہ ولما هذ ااو لعنتی ام
 لک یس کر ر تالدا یارب ا ےس یتا سا تل اس ی بهم سم

 کن تل. نک
 اک ںی روا ل شین یہ عرض س وان ابا 2 ۳
 سان. او بل سبب راد را لی
 ین فست عار یی “دم سید ئے نر ب حرفم



۳۳۸ 

 قلم سئاقن انک تشیع یبا سیر ہباکپ آر مہ ابا
 کت اف یی اہ ی اڑ یکی لاا قر اتر فرم

 ی بوس ی ٢ باف ےس ت با ام رعب تردون روپ لاش

 مایلطد هژن[سارو| مال او اکن آفس نا ےن رنز ایر ضا

 ادا اف

 يون رب یتیم | سر
 مالع ترضحےسر دن ورد یولع ار اد موا ۲ ٦ اع ا

 سرم ور بو سو ن متهم تر بصاص اشرف
 ارم ترد رن. یر یدال نشوید یخی نادر نیک
 ےس ساتل کر ٠یو ت تتمتع ن علال بیج
 رپ نکرد دیتا راوی یادم

 سوپ زپتساق لک ورم نما غم د
 اف ملے اف بم ادب از یاس یک

 تب یک روک رتو زط تس تک ور وعن: رغ
 یر نماشا ارس بار ا ادای نیا تم اکی راہ ےل
 - مان کل می تاک هفت

 ابا نہ یہ انگ لاطم «یرابل تیل اے شرک سالی ربا

 اب جرم سی تسزز ی سکس سیم تیک
 مچ فست گور ری نک یک خاک
 ٠ ياسو کم حر ۳ ےن یش هد ول تیم

 | عرف ساروا کیک دلبر کس ناب شریک
| 
۱ 



۳۳۹ 

 ںی ایاز از یی بم ات ا

 باچا اےک ای دم یرابلیع الوس» الرس انھیصضا ره

 ل وسلی اروا۔ یت وم بیک نادر کس ایک ترذععنا۔ ےس ںیہ قرد
 یں وی تما یک اشتر دیاد ایک الو مو وع م

 (یارگ اش لر

 تو | لار اک

 ا 4 تم او اشرون اھم مال مد و

 لود ارد ےس لیہ تروس علی معا ٹر ر یں

 را۹۳۶ دا دا۹ >۷۔ انا ن اتال ل شفر شل مر تسارشم
 ت ,AL د تردد ےس نل یکل یا ١١ہ مالس ا دما ارد د

 ی ا ا یر تک رد اد :لوبت

 سس وتو کتک هل شمال دا مت مالو تروا یش مآ

 انور صحی کک کک ات اذاکں ہہ ےرازطا سک اھل لم بق

 بارام وا ر و حی اسد سرش ما هک سس ۱

 7 "'"بھجصص2 0

 بس بوک سد تماما تبل ری طور

 - یرلسذ کتیا

 مگ اد ادد ن تبخر ان بیپ کما

 اک اب اک دیش ںاروت دلا اد یاد ےس لی 04

 بم بیع ءافمالعردا نانترمالع نفس کرایہ مہلک تا



۳|۰ 

 رک شن ید توکد گم رطارا هراود رک س لیلاراو +

 هراز ےس نإ اے هر روس اس سدابآد اپ آی فو سا یل ید تود ی

 بلک کد هپ درس رم دنر وردا لو ام
 روا بام ناب لب رخت مزناسا او تشوسا
 WO > هدر ترمه دروس یا کر ایگ مڈل ایر رخ

 وبا کس ا اذن ازاولےس تعا ا 01

 1 رم اراک لول گرا بابت. رييس ود

 یک عاطاد ےس برا نیک یر یکم رلعلاماد سم یز

 تیک برق م ومارد موقت
 ريشتذ یکی مد سا. تی افتادن
 حر اب ری کیم اگیوادؤاو رلاوو لم ےک شکن مارو (یداششہ

 مم٣ ۷ہ ےس جہ ۱۳۵ ہیرا موم ا۷ ےس راس ہے پآ ےس

 فی یم ارد ایت هر وک شو شیدهعونسم ی درز ولحالاد تا

 زا ےک آہ کہ انتا ےس پآےک ناز ام لرزہ نامود سا

 رم)ہیسازرم۔ن تارا رت تغماالرم یر وت تیرا دوم ںی ہما
 : بش بسا جسد یی ںاسوک ید

 رونار پیس الو یف دمحم یکی لو ر ود ولجا اد
 شش ميزان یرلص# تار ان اوم یر ن دباعلا ن یی لرم

 ۱ مریم ان باد لورو الر یر خام i رر 7یم یش



۳۳ 

 رر یر لامر رینگ موم وین سکس
 الوم س ج کما تمہ یا ال ری الو یب الا تاک روا

 لاری یر نشر حا ناف ٹس

 ( یراعناکں یل دم ان دوم ہک ۔ںیہ

 روا ئ دردی رشد 01 ثا

 ضمیر معاد یراق اج
 ےک تن آن ۱۲ هر نیا شرف از

 ربط وماو ما غرور تسوک» لر وپ دامب تس ایما ی تسال اوب
 تارف ی ست باسن ا رل مد وا. لس بیل شتر ومو ہہ

 رمان ب حاس ستم عفو سن چرس یر وہال بی اج
 سل ایک گود یاس انک مس لمس
 ےیع) نر فا ما سد یاس تنور ےل

 سس

 تم ےن تایفاوروا لوم گن 2 مش و لود

 لا بسم ست تیر نرمال تن
 لوس گذر رماپ باس نیل لوا اود ک ےہ ر لق شرک
 بس تب عمق حک بز شروط هی رب
 ہہ کی رر ایل نسم اسیر بابل کس سے

 اتر تر در یی دالدا اٹناروک آں ما انالوس “'
 سو

 و شوک اذ کنید تف و ترنعع+- دارا لی سازلوم ےس ۰ ۰ ۰ .
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 لک بام هولناک شاعری ولرم
 ن تم یداب ان انے سما ےس وہ ادا عا حی تتسیکاش ںیم تیروص

 روال فضا الی ےک ہتتسہلوو ےس تل یراکس ول ریز لس

 معماب.ےے رتسبلاو تتس فا ماگ ورا کس
 ها سر اال ںی دت کں درر ابا ب اک وا دریک وزنا
 یب یار سدد میت حسب کت شود اشرب دد

 تب ۲ لب ,«+قلافس ۱۳۱0 بیو بیت من پآ

 نا ےن بت اجمل املا 11

 هم گیرد ٹا نت ات
 سد سد سم تن | تامین وی“

 توس گن ر خیل کا ین برو
 کم لا سن انس ا اٹٹراو ترظورو غب برا تیر از

 اقلیم وجه یوو سخت
 ےہ ےک ے نس ہجر ضا اد ےڑاہ ےڑٹروا ت عنصر دال اننا ا بس
 یس اش صتمر<ں روک ا صدا بله سوپ وضو اه

 کر یقینا وتمام ےک ساروا ب ںیہ وشم ۇت ولع سا کس

 اا وضو نا قر تام و یوتاب
 2 2 f دی ا

 بیڈ راقم ال قل حج اصم الم عرش عمید: ئاز
 زوم ترم بسی عج بس اکہ اخ یل آه یاس



per 

 گیتس بصاص عن ق نم
 ےس و لوم*

Aزور مت هو تو کتک کی  

 هیتلر ال ےس
 ۔ ںیہ تیاصنزررشتیدراھ ا

 گن یاد ع رنو یک سدا 5 رر تر نیت

 تب يلدلج ۲۲ دا بس ید ےس دب یو امسا لا« حس

 شرر ار .وورا ناجا "لر ؛نامنلاب مش لک نک

 قوس مقلد م لوقا اڑا عدن تمایعغ ا تم
 تیم ۰۔۰ ید اخل تاش لق خ یر قلا رفح.« ورشار تسد الف » ۔رلیراچودرا

 - ×السا تی. ملک ملل وصا مارست« شيم
 1 كاا یل وسا ا ی ازاد ماا ۳ , یشزعتروا مسا ۔ہ ٹا”

 ا« تو طش «سیگریشاروا الساد۔ ماسک ما 7 لس رو

 2... ریریءعساقئاخیسون
 لن نیا نیس روستای ایاز

 رم یر مر وو

 صل سرو ںیہ یک یشوورپ ےک سروں ا۔ ےس اوج امی لن از ی

 وار عهد ی اتش کمیل"

 . سو 7 تہ ارل اب ددا طاف ند ووتم مر اکے ناسا

 نسیم, تست هم ےککی ادا تار: تکه ازت بس

 سم بس یاد اسیخ. ی یون افکار وا تلخ هر هریک



۳۳ 

 وف یاب اف صآر مری مهازد بل 9۷ ےس یب ی اوتو نوک ا
 انت اکو ئاد سل رم لا طخ اگ ادب اےک یگ ند یہا تلقوا
 ری تیس کس با تسروا طبق گی فساد ےک هرب

 مسرب تم اسی ایم بم ی نت رفته
 قی ضردا تی لاک سوگ لار عترت
 ام رر فک لا ت تکبر یر ادد دعس لوی واتت الع یت لا
 رال اک ن اک ید سند لای روایی کی داد
 راک بایتسدا نرب, یزد روم افرا یاد نخ سس
 یکتا ےن کت اک ےس یر رتن سا کرم اعر و ساق

 یر شرور طه هضم سل عسل رای راک
 / نادر یر کیک سیم لورم ین شل تیشسالع
 لوو نگاران اید نارو الدوار واد روکا وا رر

 هاب تس زا اص عش کف ترن ںیسدس ا ایہ نک مک
 رنو کم 7 ایمن ود ےس سلور اگر ملا ۰

 2 , 2 بنام یر لع ترحم زذ انتات سرایت

 درد ۷ھ( 2سے کہ در اک ب ید لب ٰایرا وفا
 روا یب داسا مر الوم. یر لصرن دا ال یم ےہ ود سنا 4

 E ELL ها ترم
 مادا گر کا باب ترول اسر کاو ےس یں
 ۸ تیز راهکار کنارش یگ طا
 ںی با روپ نوٹ الم عمار



۳۳۵ 

 یل نوید ملا تراس نا ا وطن لوبیا

 رف تڈ ل دیا ںیہ رک یک بات نس دس الو تط
 . میر زون ےگ حی یھب ازاتم ما شمالعروا بح اصواش تراطمررخ

 الاسر چ ف شکار موم عا! کب حاصواش ترنعح۔ یدا ام
 ۱ روا ایوڑو/د ےن تسزنایب اقروا بص اص ازم سر ایت یکتا سلا

 ِ ےگ تم رخ اسیر اگے ایم «هسرظانم گر

 ( ې دک« غالبا انہ عرب اص حق رک قمر تر
 ےس ء۹ ہم as ابف الغ روغ نا

 درک ہم ای ایک کب انک کا انک ہلا ح در سام رم

 ہو ê افسر

 کیں مک کند وزرو ںی ڈیرہ ا
 ےس نارام ازم یخ کاست سی نفت
 یا ر کس سل ورم اکے ُن ہم ےن اےس اوا
 ماکت اف ماست ترضع نھ یک تب یب اراک وہ

 هایسسساساادا|رسر ایزو مسالا عفر ےک ادا انب

 رپ یی لپ تم تساوی ال.
 هتس ی رنافو ارد اشرف تم ست متن سف ماری:

ertزر امر سیف تعاشی هراس اس ۵۱۳۲  

 نگ یس رانو انمرر نت شا اد اےک اح ظ تایعیف
 ناز اش سبب ضلع

 ( م؛رسدم مر ہنّم بل عاجز برس



۳7۹ 

 ۔ر کے لیگ پت جک بدم ارد تنم اتتاپ
 ن ےس تالف ےک تدق اد اہل اپ ناسا سنی

 قله لس گرا رم کمر اردا پس داس تین تن

 تا کر سل تون کان دس ویا رک
 راپہہل :زنبيتکت سایہ اے اجے اپ اہم آنر واس

 قد تجار تر رم

 سد لات اس
 ال سوره يک في هد

 مراسم تی ئز اتا ببم کسر ریت
 راهم کت سلام ۵ ۰٢ا اتماس مه نفس اوک

 نرم[ و تری سد یا اتخا ترکی ص707

 توزر ےک کت وراز دد ب شاز ہہ تس تایر یتا صا
 ار زس یر بنک رز ہک اب یب غ راووت باقم

 ئ2 یواین واعر
 ت تست و فا تریعا دف کیست اف تایل یمشلاد

 نسرراديئاد پیک رٹ ارام ےس تر بی اار ۳

 ار قل تو سیاہ ج یت یر پ قت سرش وک
 ربنا بتنا يبرم و
 | ہار رخ یک ماہر یت رہ یگ گو

 تزعم یدو تس سورا گرا باس ابو
 ےس سبز اف: گی مج ب صا رل لا لود باسن نفع



۳ 

 آيد تیاف کیس او نرو کس نان جم
 ےل رز ےک رندر الغ ےل و داف ت سیر دبا سج
 میر بو دل بس لاک اس

7 
 نا ےروطس ان. سیمی ترين کل اوم اسد ےس پت

 | ساسی کت ساق تموم
 ربیع السا ب ارج ۷ن اں ےک تماشا جرم نا و
1 
 رد یک رانا خر طب تم سي رک. زایی

 زی لا۷ا سس سات زہ ى صر وو أو دُز کل وخربان دی
 ی ترم بلاگ سان مسایل د روبات و رم
 ےس راز تینا لابن فرم( رب ےک بالا د تا
 _ لی ادا ٹرک تلک ڈیسک ا کف بعت بانس
 گا ۳ شرک منا لس هی مروری سرا ایکدراک یم
 دیر رفع ےس ل ار داروار تیل ی رومن یاب ہالی کب اوج

 . ایل تا
 نيم شاسی بتا ۱۹۰۲س یک ٠)

 | تست 7 لسان السا ید ا اش ےن ید ٹین

 رک یاب کا اس بسی نیا ام کر ارقا یکم السا
 در اکی کاسیو تادان ارس ی لم اک لور لا ںیم

 رفت یگ یز ےس تی ظذروا سر ل طاس رہتسہو مود لا ا
 ۔در اک 'تسبببشرر اکرم در ساو کما 1 ر لرز



 سم

 روا لاسو نیب تالف ک ذل طاب ردا نشب رز یا

 دیر یر ت انک ف یورک موم ےک ا نم
 بس ب سارا لتر ماہ رو اهداف شکر ماه ہدالع کل ورش ےردد 4

 ےس آ۔ ےس وب گول ےک حب رشاژ اےک ب ازل ب چ لوساجدالاس

 د سوپ اگل فرو بیل سفسد ۱ 7 2 اہم اس عن رشم را

 ۔ےک ار اش مان تسمه اسر مس

 - ارنا تاید کوره ان ائ سر

 کو قارس ںیہ نوساز. یار سر انس ورک گلو - 1

 از

 وار رر ا ۰ ا
 ےک س ا دوا ۔ وہ سماپ ات

 فی رام 1 تو کں ہل سز رو
 رک ےس سرو رک اتا تیوسی 2 بیمه. یر

 کر ور میز
 راگ ت سحر ا سو الخ ا ریشم ےس ےک 00ر

 ایگ 2۶ تي یک تتسع سک ےک اسا

 الکی ری و تم فکس کرج ال متد ین حرط ار
 ۱ ئی تا PATA روا

 ملن یرلعم یبا ںی ام الو ترش فیس مش
 راسا ارد یون اقلت سالار گمرض”قلرز سے (یئگ برادر رطلا او

 تسزربز ےک رفیق دد حرط کی از فہم الم السالم تم



۳.۴۴ 

 دیس الوم رپ لوح ا ےک دنیولو ولا تق را٣ ےہ اب

 ان برزو کس ہم قی نا رنک آرم الکلاوہاالو روا “ید نو
 توضوا ے ی اع ےک سل گزاری سیو رس هز" اسارت

 تمہ انکت اب یکے نمی وٹودروا مق دوسرا لک یت یب لا
 ےن و داب ولعل کرا ہہ رع ابات یدو لک

 ) لک اولا یالوسراپ 7 ت7 ےن کیم تو درو اشک :

a1ےافک ج یں سرد دد الد ےک رد اسب اس لور  

 ۔ ترار ر لکی رخ کے تیر تکست
 می رض یا ۷م السا مان روا مال روس ءںیاتل و لتس ر

 سعی نرس رپ یھ
 لصلاتیس ته رشت وں یا کرہ تا تعا
 فرا یتیم ده یک مپ تونی کد اں
 اں وتر . مو ناون لق بیروت ریسه نایب تا
 ۔ےہرکن رفشادر اکے ےن یو اں انا لت قفیکس نانی اء ہطئافم

 ایٹم ےس بت شطررد| تیغ ویو روا !وتسمم ےہ”

 لو غاعب انباوکں قوس بسر دات ورد شب کک

 سش انا کا ےک صد رواہطاغم آش تک یت

 و وس کن ارس نن دوا سراج ےرر ہم ادوار

 تری دروا سرود هدرا س تسود اک او ول اھم ا

 زهر 9 ان ںی دب ارو اظ سرج واو هرتشم 2



۳۵۰ 

 ٴرہ : ںربگبرع یف زا ۷ں اوپر. نشر
 تا ینا ام ےک تسع ای او تنس طا ےن یرلعا۷ٴ تن

 EA یک تلا س Lu السا بل صحنم

 یاران ست یی عار کے دق دری

 گوتود مزون الام سد نماشا تام سکو الم ےےک سا ےہ رک ۱

 روا ریظنی راز *ناونعاکس شیلاسر بهتر ےن

 لند توبه وت دد یس ا ۔ےہ 7 کت ادم السا
 ےس ایر الی ایدلا

 .لینگلس بما ں یم مس سرو اسم بآ

 ها هر ول کس پر اشیمسغ شرر شمالا .

 SALL ارا

 یا اذ سا ان انا لمس تارا ساری ثکرەالع

 هست خیل سو ےس تز یو تد دروان تکبیر تنر وسلب

 ےس ےس ور هراز ےہ بسی *

 ا ےک ضم تا یک اتار اسر یب ےس ید آے سرس ےہ یسک
 ےس کر ٰشڈاداو ےس نان دا شو

 ماوس او سا رس لسی سملو ا کر

 فی شام سر لس سس ورزش بای
 لس مرمت کت هد یا سه دز ےک روس
 افکت هم یلدا سرب



۳2۱ 

 ایش
 مشرف

 .r ءںاوتا تسر

 دسار ےن ےس بیس یا پلو وب

 ترین رمح ا

 ۳ اس ال ہرا یل ید الو ترع ید نرود فن می ضم الوم

 ڑئاس دشوار ضیا کز A کنار 2

 7 7 7 ۔ ےس فی تام کے عر

 ناک یل د نور اللا ا | مع

 2 تب ]اکیا لو

 ہم یک A اےس ب 0 انو

 روس دارو پاش رک ناد

 رک واپسی ریل یو ےس اا کن اضااکب ای نٹ یی یم

 نوش ور وصیت ارٹآت اس بتایا
 لار نابن ورس روک اف کن صاف بان کج
 رسما با سس ۳ ید لا رگ

 میم تو نرود 7-2 واک دب

 رشت ۷ک 1 ان سالم دست

 2ی کور ب75۶ ور ےس ترف رک راں "لب

 مرتب اس یت طب ےس بسال دس سی لرب هارن اشن

 نان بس تن تس گر اراک 2 و و



ror 

 ارور لدم ن e اھل و مات ندا کس لوس

 ی سی ارت اد سکسی ڑم

 رر یابی سوشا ےک ایک
 ۔: ےہ

 زم مس یراحی تا و ید نام لیس یخ اد
 ےس رو تو سا ےس ناف نکل یس ادا بام ند
Aتوکل ترا بس کس بسا  

 ما ورم ار نگر کت
 ل رر ےک روت اکا ا لری وتو نا

 سیار ںوہنا ےک یہ ور اتر ناف ےک نئ مالا

 ن دیر مصر خان لوس رهن گارد ل اغرب رمال

 ۱ ۔ر کی امک
 70 تا اھ اک نس وفا ٹن تک م 7

 بر و گل ناتو. ایکبایماک یہ یدق را
 جباری تیک
 رت سگی نوسانات گرد ام

 2 ان تیتر دو سکس 1
 هل را 9

 ۷۹١ص نابرر ال وا نس یل



۳۵۳ 

 رکا تر جرم ںی سلاد سر اات یی ماں ولوو ر ایام
 رگ رو ریت ار اٹ کوس امتسلوو اس اوترا اتاپ
 ےک تر نوکر وقمد کک نانتسکرےن یناسالع. ےٹلب ےس یی اف
 14 اگ تری ضیا ایا وج ےل کل اھ ناس

 نانا ےن لون 2م سن یس ےک واہ ما ر ناروا ینا

 یم مسا هو ےہ ےرڑھک را انا م۶ | اذ,بیاتآونورعرم اد ھگ

 نما اھ انب ران ست ب ام الی سار اروقنسد
 رم یک رتی اک ےن ےل ادنی اس ےک ےرارا سام یل ا اسود

 رز پریا سی گر نخ کریس
 وب راهرو و غم ابات ا دفکر دے
 سکوت ںوضک یکن نر اد یک لر

 نا کر یتیم ےس ابر ےس تا یک زوایای
 ےل ںاچتے رس ترف ےک ا یک ےناجر ویک ولاد تسایس
 سنن 4 E LL ی دورا ر۹ ےس ےک
 ترک پاب اردا اس ڑپ ترامس ہا ز وذا تیب ےک ن شارما لب

 رر
 ہانپ ےہ وک سم اورک انور لمت کوز ورانا

 رپ هان ناسا شو تیرگی
 عن کهن یک لعد تسب اط زارت رفا ںی اغا کپ
 رب نيم نیر ان زن ور استایل گم
 . گاو در یوکے ۰ مس مک طرف بسر

 - انا » درب تر



Far 

 یارک وک کر علل حامی دا
 لنوو دذ ننن تس لب 2سانت

 ر ار رز ےس ف مرن ان کل اه ترص,

 تساوعنر یک ا ےن انت مالع ءئیک تساوی یگ ےک ارت هرو سم اک صا

 ام ال اتار وجد ا ےک وت جایکر امت ووسماکرص مو ادر رتب

 لم ر روت ٠۷۹ عزتلاراار بے ر عو ٹمہ دا ارا

 ۰. دیسک تاتلیس
 وچ اما اکا اسلا ی ضع شرع یر رتن کس ساد رزق

 ی
 9د ا سا هد ی منٹمال ےک دون راقم ادر

 ای تب لک کن یکی لسی رق ےس یاس یکن ازک
 را مر روا یو بارخص اکہ بعدی ال ام ان ی رار روپ لرم ۱

 یورک ف ناب ؛ناج ےن یوم

 ےک تنسو باترون یاسر بکس یون که رسم اوسو در

 ناتمام, سو لاک گیس یاب نلاطم

 ی نت کس ا نر تع لعب ارا شک کروبی
 ہا حاب ےک مدیریت باس ترام کوب .یدعد

 ۷ نام لت مالع اف ہلغ کک ر ناتا تس الرام
 سما سس ستم پر تتن شنل و ترس
 نالا ساک شم ااو طخ تس بارم رہ ےس مرر اف لئ تنا



۳2۵ 

 کس جم دو گشت نیلا باشم باز ناو
 ریس نو بعاص مانی ضنع سرت آی او لس ےک یر ےس تداعب یک
 رب ار دا
 ی اسا چ رو ےس ناتو کس ایسا یو ات اش ال ےل

 نم ام نالومم اصل | هک شد اسکیس یر

 هيات بم ادریس آرا کی اربکی شاپ ا
 هد روتر یا ارگیڈی لو نيم السا

 موم ناپ از لے ےل نانا ںی ا۹۵ *نلورہماعریصضواامل

 - کی شیلا بیس کس ای دس ی الساد اوت ومس

 گاف اتو بم نار بصیر نگر شب تیس شسح
 رب نت ایگ نارا طا ویر صاد عشنا ردع ےس تب
 و لس گپ گز ی را ۳

۲ 
 ی رک ی اس ےک اک ےب رک اش 0702

 رت وو دور ول
 البته جہ اے لع. ےس روو یس ائر ی ا یدرتس یم السا وم

 رالغ کرک ام دن میک یس اسم یک ون نم مش
 و شبی ونک, ۹۵۱ یون ر و۲۷۱ عراق ا اک

 هستید اکر اک یم اتمام یکن ر طبس اتاپ وغم
 دف ئر بدو نیک نخ ئر نم دو ناسا
 یر! لتمسآ نورمن قالی کلم الوم نان



۳۸2٩ 

 لاتا میر مور اشتعال وم ری لیک طز وم
 ًً نلاب یوم انارمرایربتسریشا) ناتا کرا لو م
 نو مر بس ایم ےرسود ہد منا ما الت

 اسر شا انار یز ا ہالی قت الو. کد وروس تالاا بس

 یی نال. نسل الو ید مصر الو ژیدا پس االوس

 دژ میر منا ماهر نرو داد بس توس
 رب ریبن جام انیس ہت کر ل )ومی

 روا نفر رد قس ناال ہوس یدو ی دامن حر رفق الو. تاس با
 ۔ سذ لاق ا ی

 گلف نت شا تن کبک مگس
 مبله گیر انا گیر لا ید اما سک ا
 ربی ارزی ل اسد مات یک نر کیس یار
 ےک علاذ یداب اے تما اع نإ رویم 7

 2 را فلت اء 20 رے کی ہزورراچ ٹن

 لمس یس وار نسلی یا نل ماس اک اھم اک
 ںی اب بیک لای مے نخ ےک درا. ای انی اسد ١

 ےس 0002 ہوتا یل ہو َ ےگ ہہ بام

 2 تا افسران ہو)لجل )ہرے ےبرزمط اکے نور ےہ

 ےن ول وہا یب ےس ےک وروشماد یی ورم شسروا ےس وج
 سورس ین مس کسر بک

3 



۳۵ 

 نرد اتتاپ نیر« سلرزم تر اور لب
 ور هراس کس ر ےس و لس ےک اس کس

 لات مع( ورد امام نزم وفات رم کد درج
 اس ماگ اسمان اسم ساب کولاک انڑریروا۔ ےل سیر

 تاب نگر رش ایس ماہ کد دستور باس
 نکال یخ دوجواب ےک ارگ یم زی ل صا لاسیو کس سوا یز انہ تم

 وار سفیر تشک
 رز روم تم اردن سرا تب تک
 نیس ان مت ون ستم لعاب
 از نور درب هسته جو حسرت سیم
 ید تنامطر راب ل صاف تسداعس یگ ےس کرو ساس تی

 4 تیک نود اس نداق و فک سو ناف انس ۱

 یر تم کر رز شه سام ی ول محرم
 لی پرسمان لس نجس نکس ام
 با ریس بوت روا لی اقا ےک تت ا فد ردا
 4 [ہ0209020 7 ولا

 سل شش افسوس ےکز افنو نیددت کی اسب

 المان یر السا یمن پا +
 ترم ستم ان نام نهیسرص نو اد دارت مدرک

 مر یب سان ایج ل ان یتا یہ9 تک گیرم



۳۵ 

 ما رب بسنمس  لط  ررازو نیلا اوز و ےکس ناخی لٹ ایا یت
 ٹک جا دس ےک وئیر کا نیوی لن بیا ہواور سرو دلا اش

 را ن رمت | چی اراشا م از ۔ تلہ تزکیہ ریڈیو م
 و سس 9 فو یہ

 گیگ تبع دافس از اور ارو نمک

 گو ادب انا اک تنا اوباش ور ےن م تا
 مس ات می e یال الع J | ےگ وے رر رد

 یرناقت یافت نا ۱۹ ۵ ٣گ و وب دا ۔ھے دہلی

 شرت لس امت یکل
 ی. تر نوساز را ادرار س ایں نافل ا
 ا اب ںی اغا س بوک سرکس ارب را ےک لرلای الخ

 lz) ابابا ہت وتساب دا اس
 بم له وب انس عدسی گم
 هک بد ےیل ےک س رنو رے وفرت

 ؟ںژرای

 ۰ گی الز سارتف ناور ےس ن ابان ا ےک ونابسیرا اب
 1 “زریں نر ظ ارز نرل از یم ا

 هم گرا تستر کل
 ۔ یابی سز گے سر گشنوکہااکل یز بسزک(۹ زر
 یون وا درج الو ۳ ۱



۲2٩ 

 کاشت و یا کیت یواش ردا ل
 نم رشت نام جز نرم دا
 گرم قم 1

 سپر تش ۰۹۵ز ر 1ر ھ۶ ۹ےک ت ارپ ساد تما 7
 طي حمام يک در دا یب
 یوم یل ادا بحاص با اے بصاص ہ اوور اناء ایش
 ییا زو یز میداد هر راد ےک نرد رشا لار براو سندا ریا

 رام یاب: کا گس ےک تار اساس رک سو کر یک
 بر نک افتارز اننگز سول یک اردا کن اج ت کد ااو وتش
 روسو نااط تمنسواب نکس ن داون یر ادو اشر راو سر نک

 تست سا ها ياري اش يک
 ی ریز یتیم یاب اس
 ۔یرانا نرم ما

 »رکان رتا لطف بعام ماں ما
 اس ات پٹی دی ا

 ۱ 4 اگےئاج ایہ
 ايران راک حا ا
 2 نت ۳
 کبد روکش سوپ یونی ترا

 و ی روتر مراکش ےل ےک سی را ٢ے ١اک

 ےک 9 ایک نیلا



۳۰ 

 یر کس ا۔ ان ایک ترمز م س ر اتم
 ےہ تز دعنا ترام یں رس البا تاغ. سوس الیون کی روٹ + ےس
 بص ا نچ تخ نام زط اروم ر: ین ن امامی الع یک
 5 یر بح اصر ادرہس انا ۵ ۔ یر دات سانس اولا الو م

 : یک تاکو تسوس تاب زن س ا ا

 کد ا۵ رس يک معناست کا

 لوس ابلیس ۹۵ 80٣80 اکے اھ اس ای

 شر رر رر ور ہت ےس
 ےہ شک نگروا ےہ عت مز کایہ کای هست

 سر رم نره | یر وچار

 سس قول برا شکاری یا
 شک عالی لو اکب دود لورم
 کر نا یم کک سارک سر اش وکتور ترم

 دا لری سمت
 سرا ورا سوک یو ببتر دب ےک ےل لول او رض

 ترسم جاو یئوکں ےس کک یا سایت رات یب توپ
 ار کس تمام نا ادار یدک بد عسل
 ررر س اردا ل رس و و لس لس رہو ےس تریو

 ےن زم نر دال اھت درک رغم وکری سکا کاتا پرش
 کل مام کاری رب کہہ درجی روا یہ ادارت کدہ ید ات کک ا

 سیمای اموزان کس جا اور میرم سام رقم کتک



۳۹ 

 سیزده نلرم رطح شم الترع نوح ط خلوت انکم
 هلع زد رطل الر ترض وردا ید اف کا دان ا ۷ر ترٹعح ئورن اک
 تر ےک لاعڑ ےس ہار مع مے 2 زر ضف تار تو سام

 ےن تن یا. ےھت راج وا عطا صبا دان سیہ
 متال
 ےر ترزکش روا اکر یدامنشمانپ اس دن سرت هست

 پد ایزی وتت وتود ےک ہیک سما ےک ں ون اسس ترا اخ
 ٠ ۰ے اپانچتئادرتس تسد  ز+ق یل /د

 ی توت ےک رش وس نرشپ ضم او ۰
 1 سال تہہ یم سمیر وا ےک گم نام

 سرو یک اگل[ تن ین سرو ريز
 روا شس سس. ںیہ تشنہ ااخ ا۳۵ رپ سج ۳2 اش یه تن ۱

 رنا: خوک ربع نفس بم ایا ان رک نو
 چنکن اے ترے تر کیس بسنت لاال وا ن وص ن رک

 رادارڈ ی راہ ےن ےہ یخ دال اند تیببصم بوی سا۔ ےہ انکس

 22 ایا مس ایرج وون ید 29 ارض وڈ سیم ۱

 ہل اروا مالت وک وناس طاف اتق ممدود ر نچ یہا ںی اڑ
 رکن واورد روم کار درک تک سو م

 ترکیب کسایی بهنوش
 یره رم سر ین
۴ . 
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 ۔ مریم یر سی -

 | لاب ر اتما رضا ۰ ۰ we ]رس
2 0 

 درم ےہ "ندرت شاتاوهحرشعم لسا

 نو لار سیب رب لات بت یرسل اسد گرد سے اء ےک خوم
 2۳۹ 0م ا

 ۵ اب ےس انک نل بکس یم ےل "ا داد

 | رکعت یوم یل رعب 2ل گور ہدیہ سز اما لر یا

 ھ۳۱ لال اجر, دوو او, 1 وتو ی سوور کش نل تنر

 ی کر فیتنس کما زلومم ےک وہا ۸۹۳ علم
 7 ا

 یذ ن ماڑی کالو ےس ںیہن اتن سن الہ کو اقر بع یخ تکو تبن
 أ نا۔اقت ںااخں یہ تاب کس 7 ا یو الا غدا یا « اف تسجاع»

 لاصار نصا اوہ ےک ا ےک یر کارب ںیلفیکل طض روا ےئام ںی سک
 ۳ 1 رپ ⁄ ےس ۳

 ر گرمی اس تست ایا ںی ےس روک ا ب ںی فاما
 ول ترس برسیم زیر سرکل بس هروج ورت لوستر قد 0 سی ۳

1 
۲ 



 سو

 رج گیسوم روق ےک ابل ک ب و ےک سس ی دتل تم ےس یا

 چے س نا تم سر نما او ی تستی گن فدک سینا

 :OLAS / -.7 سس سلف شنا کمد سل 1

 تسمه انس رییس پساص نیدلا نی اذا
 دنب ود | مفید سه
 7 رصرثیاا خر وضع ایک دانس ےس داراز ور روا ۔ ےس وپ لق 2

 ' ید ےس الب ایل د تلگرام یزرتتوسد عصر سوو

E ER OE 
 اوہ نہر اعلا رر فیت حسی شمالع السال ن

 ۔ پل اش ید نری درصدی لود ایا پيدا اڑ لا بہا

 ںیم ثردعو ردد یر (٣٣۳ردا۔ایل لن اد یلعلالاد ںی ۱۰٣٣ تسمیہ ۱

 ںوّبعالصراد ا ساس رتن زد ۔ لکل اد اک وع پن یو
 و 2 ملص م

 ۰ ۳ ۔ رب ےس و
 سس امورو ییز میک ناروا ےرظتر انکی م اگ قزاساخ اهتسوع

 ۱ ۱ ۔ ےہ لالا بوتا
 مازا آی رو اس کم اتتفا کف برص صدا م یر لر 2ر ےس سم رم ٰ ۱

 2 س عر اک رم
 ب07 املا تاک پس یو ی 1

۰ ۹ 

oرب نو توش هو کار کس و  

 زط? اپلادر وا راض یتیم ات تن اسکس نیت ات ھم

 کرم ی طوسی مور نداد یاسر
 امر کرہ فام نالو تریو می ۔ وراد ار ید ودی سا ےک ےہ آں امل ں ادد « اف اح یوم هد سکس آجر

 مرچ گر قيمت اب گر آرین مستر
 : و

 اس ما
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 اں یر آر رپ سی تا گر قسم هک تند وی
 لداعش تیز سد ك ئ۸
 ۔.ںیحکےر ما ڈرنا باس ها ده

 ہہ خب تراس مان نام ایوب و را«

 ازور “27-7 یل اش ناں ن ادسنس وو لیت

 يا یارماتی سورس ی امس تایید شنا کرت
 ۳ ییا ادو وہم تاقا س ولف دلاری دوس فسا رود ےب اوا

 لوک کرانا رون کک ی ناخ اھو یر ارضا بکری تپ
 ترا ےل نو نی بود بوت پمپ: وہم هدر شوی مو اد

 تگ نما ریا ہی اغتۂ عم ابودوم ئی
 ۱ تاور قتلو تس تشک اندر کس یم[ )س۰ مو ود وه

 و ےک تار عشر بل ا یخ اوا هوس بب ےےرم

SEY: 

 نا رام ستم لی نامی اوس 0 4
 زیر صوت کت سیف درس دارد کر کن
 ۱ ۱ ۱ هم تفکیک

 بيت مراتب اپ یه وگو *
 رم ی عسل سع میره تی. دام
 | : هل ا یلدا اردک یم و

۱ 
 ۱ ۶۸٩ + مص فط ہٹ. ارم ابا هل

۱ 

 و
 ی الوم



۳۵ 

|i ۳تپ تر لسا دوش ےس ھو یک ںیتسف 2 يلاس نر رز تعسر طالب ورم  
 کنه کش ےک لوبق ر اسب روا ماسک ادد ع دز ۲
 دار رج یتیم حیرت تو تنم ا رایت 7

 میم اند روا ایداڑارگت این عش ےس رئم 22 لد لب یان

 گیرم اوج اساس ریش 2 ےک کر وعد الر

 شدو لد ےس ل زر ی رر لوک - ت س شیت یش سو

 لک دوم تب ندی تب نر کد تسال سرم دوا زہ. .

 ا رور قامشیدد اک یگدنرن یکن 2 آں اونو گد رکا

 ے تار نگ کل سہ دعیبلانو تیذصتن رم متصف

 رہا ب تر یوکس اکی تس کز یک را بشر

 گروپ او ےس لابد تگ 772027 تک یا ی دن

 ه یا سکس ھت ف کک درن ام زور ےس 5

 الوم دا مک 1ر لینا ب مرا + ظافلا ےک دلم

 ہر ھر نیک یب فر کیلا تر انس بعدا هر

 ارگ الا رر دا یا الم یک ش ےس ا ران س سا
 وہ ق افا ےس اعم حر دیدنی + 7 1

 DL j اور شنل ہحددا یا رو وک ت راک شر عب E م

 ۷ را سبک دم دف رب علوم یر پک دیو سد

 اثر رود یت بک اسدد یگ ر روت گلد نا لات
 ۳ ی

 ۱ بيتر کات اوس مد مم یں درج نی ییروز یخ سا یل
۲ 



 ٣٦۷م

 ١ ر یف مس بمیرم سرا ساید

 رک لت ےس کار وا یت تر ت 1 شرف یخ 2ر یا ع اوس ےس ںیم ۳

 ایا یاش وا یی وع یر لایه نیر اکے رہ

 روتر مہ تم کیا شا جا وک و

 وہ سی وف و تم ور انہ عی
 2 وب ازای سوسن مد اہ باوجخ نان مج ماہ نک س ا
 ۱ 7 ےک ۱ ۳ "1 1 ٠ رم 0 ھ۰

 ےل ےک تکا( پاو ےہ از تالو ے ندرگء۱۹٭ نوت ۵

 ۵ دیو اب تسوم میس. سوپ تسر اہل تکا ںیہ بسا وردا چت کا

 ل اترتا ےہ ۱ےس رک سلو اج اتم
 3 2 ۴ ٦

۴ 

 مم ما و ع 7 7

 نیا ۔ےارز بہ +رئاعتایسإإ اتا

 ۱ بید اندو ترش ماسه ا ۰ ۶ ےک ا و

 / ۳ ںی ار كف 7

 2 و ۔ ےک ےس ںیہن عاد ےن ضع اسم یدین تا خانم اوم ترضح ۳
 ار ۲

 بک ت خب ےس ل قد فنی ابرها اکذ عن رپ تمتصم زط

 ارد روا ےک کس بورد کس ہلا

 !طوسب کس .تسر طب فن قلع ن اتسؤرنہس تا قلت

 می ادا شزاففس یہ ید اما ا حار ارگ اذا الوم

= 

: 

 آت لاس ادیط تن ود سا ےت قت رس نی
 1 م شن اک لوپا مافیا 7 هی رام وا اوس 1ی اعدر تسانماکد:

 ر ما هک ما ما «تسامشاح/ی السا. «تست

 درم ای تالاس ٥ا تیناصت: ںٹفیاصنز وو شر وا سنگ و و
4 
kh 
۰ 

i 
 |۳۲ هوس رد ےہ پام

۱ 



۳ ۱ 

 درت مچ دشت دینی
 بم سرذگرا خفیف وہ شو شرواد ادا ۃاراخ تیابت تباطخ ا

 + یت صم تیز ترک ں یہ الف مام ےک نات نمر دا افادت اش

 ( جوی مولعلاراد عت اتر ۰

 , : ہک یے فی ددم سرب ارم

 ١ بدا لوہا اع ل ون ام هو. ےھت نس یک ا تماذ ی دیگ زوم 3

 تقرر ام ست روم مشکل لقب 1 ہں لو عدد لد

 دوس انن کروا ق دزاک( یر اشور شقق اط ں اسی اد دایر اف۔ ےس نقرب
 تن یر شہ ما یکن انتها طرف ار رمی ں وود یر

 دورو وش هک ! مروا ےہ سایش ےل ےک ثروت بیت اب ک ۱

 بانکی بنا دمی ےس بس ےس ںیبفیناصتیک او توش عرب
 ٤ و شواکں وبیطخ نابیزارنااکیدامستحس میس یوزر بی

 وا لوک لوتس شمات دکب مر لند سلام
 4 0 0 اڑی بر طا گے تاققا

 ع کے انگ نک ہہ اککش ےس تننسم اااو نم
 رنک لکو کل ناد

 شوم هوای ع ناف نار نیلاس تمرینی ص

 1 یزد انار ے2 تا زهر بانکی دما ب اک ۱

 ام روا ےہ ۳ اش یر کن دخ رد 2 زوس کل ارت اےک ا ے ںی ذال ۱

 ۲ ےل ین ا
 درسا ورخ ےک ڈر بیپ تشک ا

 ا ٠

 ا
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 لس دارمان عودا تعور حسوب ےس سابا لاال
 "ین رم بیو هل سبک تن طلوع
 اون بتن هکر شمارش اچ صکہر ےسان ال ےک عی”

 فا منسوب سما هست
 ی “روا ےرادا سرو سوپ لر پس امت یک سا

 یب لد ید ایچ ا باردا پسار اد ےس سی وس یا يک
 ( ناار اس

 زن یا کی الگ الع تضح نشا“ ام بیع بادع یبہ بان
 دي فست یا فیت

 تمیم نہر اسد جگر سرم تم تک ۹۵۱رو

 اشسا اط تی شرما ترضع ا یرنیراتسد بیر, ارب قافناک

 تار همش اش تقدرو برف یر لصف ےس کر ایک

 ۱ ۾ تط کد وپ بات اکت سب اطمخن اس رد ام اکہ حر شناس ساکت سہ اتا
 حساس ےک وم ںویاورمذر واصف کہ الیون یواش اف س یہ زر کن یم

 م ندیم ام تر نک تیم ور الر وتر دمر تن
 ۔: ایارظرداای دردز رلاط ےک ا ے کرہ ت سک فہر رر ب 6

 وت اولا ٹا نادت بنک نالی س ئاس انلوم_ فی "

 تن یر کب ايم بت گن قریراف تسادبزردا جد و

 | ےن ایر گر طیور کلا ن
 | ںیچ یس ںی لوب کرسی لسا رار داں دانجب اج
 1 ےس ۔ہص باب اکر وا حل انی رخ در یگ تیا ات دف ,تیسدم دمت



۳۹۹ 

 هتل وا بک یا سا یو یواش شکست
 1 ماسه ترس پ صام تو 2 تیسرے اڑ سرداب آق دامنی مب
 ساز ضکس شا ے ردا سل اه اشک انت ریس تایاذدزر دا تابباتس اغ

 نگین یر ین حد کت | ۷ 2 ۰ : 7 7 ہا 2
 اسلا تب ییا ت موجب ب حرم ےہ متسول روڈ زالدز رسا گآیگ ۱

 ةا اس هک وود بزذجل وسودرٹرج ایا ای عت 7 1

 ن سآ/ے میلان اسززفااگ بالبر کاش اک انن ر رخ روا روث
 قو ا تدا کب ات رسد سس ناکا اکں ترابی نا اسدان وفی |
 برز وکلا د تاتو گووطس برس تب کت مک ابی ۱

 : تسنیم بوس طهارت بت |
 ےس درر ود غار. اک لد نن نوب ےس ن ایبک ےب .یل طر ۱ ٠ ۳ گم

۷ 
 ھوتے امہ گا ینو رح سے ارُلدزرس بتروا۔ یگ یارب ب مادر دال اع ۱ مہ ار ۱ و ۰ 2 ۱ رم ۰
 ( ها9 و هیت بقعه زولا کار ماس اہ وہ شاور لویشل ر ی 7 ٦۰ رقت

 :/2 ڈیز ازم تسلی قر بک
 بنام تراس کن سالاد م *
 ريز ناتمام
 حنا سد لر فکر قلا تم مت ۲
 ( سرچ ریش انہ ہے یجب اکا ال ۱

 ب ےک ب مادہ شا بیڈ الم بات
 ہں ہے سز ا کرس رح ر ردا شر بولس اوا عم سنگ گن ارم 1
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 لوس جرقه طابنتس روا نت ملک من ارے ای انھی ےس نامے ظذ دقن سا
 ۱ +ےایگرہ نضوننہہںرگرت آہ

 سال مین چپ شیر یر

 64ج وے سر وس ےہ دب ےہ ۲

 ن اسا تالا ۔ ین یس یس د ینگلا۔ ہ۔ تایخہازم یعالس۱-«. تت رر۷

 نا باْە٭ ہرا لو هاشور لوس کات وس 7 نم 8

 فلاد چک کن قلا و تاسف کن یر کن واسم + ۔ نل اعلل رم

 مس تالاقسںا ےک تعاش نر اب تالان کس ا برر رشتا ل د هاش ورین 0

 ےک ووتار یک نا لا ات یرژرد رگزان ا, نیا وذ ےک نا اج

 ا و وری سه تک ور ور باف یک ارا ےس و پلیر دان انرط

 | ددا یکے سمر ساقا انآ عکس لع تو ندو ردعمل اورہ
 9 واک ےس اہ س یت اندی دیک کر لہ یت مک مانے شاوسس
 رگ رب روبی : سو نی سل زا تفکر افت ایا

 سال في فک کد بونم کی لر دا کت و یخ مر
 ادر قر فک اب تبصر کور ی اسوس کں واش اوہ نکا یں وقت اتتا
 ںوباتکدد ید اب نا وتو نم ےک فسر دراز ںی یم

 ےرکردا کوم یے نس فٹ یی نذر رول ب ول دال

 را ےک و نہ اس ںوہ راکت

 رک 02 یس یم دریغ

 ۱ ےن ناز ییا ےت چ ےک ا فک اورد



۳ٰ٣ 

 ےک نر عهد می قدر شی شدی بابا
 . لیبتنف مایع ج مارس شوت نا ورک

 لذ روایتی بیت اسحات ساز اقم «روا "نمور وترش. یوم نادت ۰

 - تربت عیسی لار ید یاس فالو ںیم
 تالایر وت اےس عوضرمم لشرف تسدد ر /0 7

 روا اف ےک لم ےل رر رر اور اروا ءا توڑ ب ایسا

 هک E نر اقا بل ی مرا + تیتر اکرم
 َ ج0 و بب کی ت ٭تایشاحم یاس”

 2 ار ناسالم وی ار نیند ولا »بات کوس

 ؟ اگ ہ تسساگ نمی ل لوس ب ا

 نا او یتا ند دول ترجي تن نس ئو نال ت جس

 ( سا هرس انباذا

2 
 نوری یب قیر راسخ

 نامہ ددلاج رس ےج تک عوض کے یا نیز سا ورکا تقف
 یوتن اک ئ ولد زیرا ءاش «ںیگ د رف زین یر ذی سیما

 ربط گی رزم ایدز راه ٤ نیم ان بی شی دیس دام
 نر نيروي في یتیم کن رام کیتی ماتم

 و +00027
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 ها ہٹ لیا اشرد مادی س ےک ابرد ازا تیک تلف
 ر اہم برق ن یت لدور م یک ت اوس ےس ںویق/ اس ارنا یب ےک ن ادیب ےک

 EA توکو رکنا و اھکر ن شیر وکی عش سے تب ہوکر اٴ

 تہب تاریک اول لوت سوب ےک اکا س م یارب نی یک ۱۸۵ 4 ۔ تسر

 بولوش انک کی نیا لاد چپ د سکه لس یو دا
 رہ ابخرشلاد دعا یماح تصور العرب اکا روف ان ام ا یار اک ایف لف سارا
 یو کر اتم نو رم میشم اوس. و لون ان افر مان الو متن 1

 مبهم سالن دانا کذب تیپ اجد اعطا نفع
 “تن ئاضفزاح ت رح ہیر سیر دز آه اب قرت تورو ر باا توزع

 کم *ئر دلا ترطح۔ ےک یر ات یر الت رع ےس نہ تاز عع برو اے وہ
 بام یا ترط امر هرز کم تل شما یکم وع وع 0 7222 7ر

 نک ترمن ارب کس ا نکی تجں رم عر الخ وٹو مو کالو روا

 ترفل ےس ی الفرج نہ وی مو علا اد سرد رر بم بحار سو اال کت محررا خش

 سیر دز ارد جی کن بن شیپ سک رک ن و جوک رہ ےس ید ازار دا

 یگ الاوم گر را تالف یک ادم ی 7 5 4 س یک یب

 راق نادل رم. ںہ ں اینا کاو 7 تبع حرج کر نوا تن 7
 روا میسر ترا تلف کد سوگ ر گیت دی داس دز لرد اد 2 ۸

 ںی بح س اگرو کر پت 4 نر کر قد انپ رھا

 درہم س ےس ےک رگ وہا لہو طب ےس ےس رخ مش لوک
 ترس ریش ابگنچب نشر موت اہ یاد ہے دپ کیک
 2 ےک ےن ی دقو د ےک تر ریشم الم السلا توا رام



per 

 - | یاسر برای رک رد ابا یت ۱ ےل ےس سری ایانب ناجی
 بی نات رادار تست اگر درہ اصل کد وید الان اس
 امر اخیر یار ار نوع سب اے سر عتود
 ہا و ۳ رد اف عم العرا ئو ات تست وم

 يک نهال انب سل ا ان ام مع تیر اتتاپ تارا ۔ایلصح ین ارد اف کرم کید زاس ترک ا ےہ لو 9
 مک یار تار نمک دا عدن ہن اتاپ ی رک
 ی ات لتشاهد کر انس کاب کام ند

 ی ایس الوم اشم موز فا الوم شی الر شک اشر وار الروم
 وب رز نکنم طوسی دیس عام

aLنلوم را لو م اش تکا دیه 1و ےہ بیخ بعاصرپ بیل رم بعاصر ئ اح نیم یف او ینا داھن ام افوم  
 د 2 رم یہ یک ےنابر وا نبض وا. یم دولاناد تم اد اکو نس بقا

 ینا یک الغیب. ھا درو ترار ناتا وع یاس 7 ۱
 ہر لک ت ددد ا ترینو اھ تنی

 نبرد حرم یی قوس اش خیار اگهی ا بک یم نر زفت اکت موس سیم ال یر4 مد رر ار
 هر سر راي تضعیف اتاپ رک اد نرخ
 ما اورا نی 4 2 مر نت ہےکہ قلع ئی تن از« تاب



Fer 

 تا ردا رایی کو ناف پلو میشی فمر نم
 یوسف نشر هو یکم اف کس ناو "ان اش اندو یکے ڈار
 اسار اعتدت سر ات شرار ہا اورو تپ کی ناس سوم

 ” اٹ بش نادم قناری ےس ناک ااف تمر روا سا کے

 ناتا bl; “2r دیر وتعروہاد سلا 2 السا الا تسرح این وع ےل

 ار رب ام اس طر نزد ارہُگ!ہلراب رو نب ون

 رنگ فقر یک قاب ون سجده گپ نت
 ےس شوم اغ دارت ظا یک امو راغب ےک یر بہادر سی ٹینا کا 224

 ل بقا e عطاری دو لنکس تاب سا۔ اگ یس انسا ۳ سر ویک تسوق اراک

 ےک ۔ انتر ساک مو الف نیل یرکت ایڈ لی ذ تش یاد یصےأن
 انالوص سر الی رھپ دا قم ور ت سرد روا پس الم ےل ےک اا اشن و

 ۳ ایر عاق سس ابا کیر گرا کس کلات تو لر

 ور 9۷ ی دوش تقو ےس دت ےےن لی صدا سر اھت

 ی وا گاف بیس وہ ید
 امتی اکے تشحن وم سن انساب یکتا 7

 حالم يا یار یم
 و ست یس سی شوری

 رد بنابر عفت و ریمیکس و
 یاسر غل الو شرشر اکت سارا. اف ترم بیو شیر بعرص رپ

 ۔افت اوہ بایماکے موش ویط» غلط اور



۵ ۳ 

 نرم شب ےس کر اظ اکے نم غزالی 1+0 یی

 تر سهل گاه یر ات میرا سک نر ویل یس
 تنقلات سر لس تر گی بنر لب
 ےرزپ 7 از یسک ات 2722 اٹب ساکن ےھت ےہ اردو

 ساک نسب تملک رد وقتا. رک
 تمام نم کرن اس ےک جل ماس سا یاس ن ج ماس یہا ںیم

 تم فوقانی لاو. زرد یی او یکے

 “ےک اکاکے ارد اوت شرط کت فرا يا باک
 رظ لب روا تاطعمس لب تابت یک وت رند تشاو ساک عر ےک

 تیر شتر تاک در ات ساس ا رم
 تار طی نییگا حماس ی زر بر چک فنی کمک

 روا ومراشرسعس هبزب ۔وہانتنای را يورو سد هو سیگار

 3 لس بسروا۔ لر وط لرد اگ 7 اک منو ا تالا یکم السا

 دزور نات کر ابرد رعت یت ی ییا امینی دبی بو رضا هکر ورگ
 ےک وچ یر نالو ان ح تر ےہ تشک نشوز

 ےہ ےس بسے یو نات شنا استر ذهعتسم لار ب ایکس ہنہررنمرہ

 ےل یہ و ماوس اس ید رد | تست کم ار رو اش یکم سا

 1 روبی السا نا اور رب یر! کتب نت الہ را ۔ست

 ۔ ےب صح یر اک ماما تراید نر وار ادا
 )19.4 یار رتو ےل انو رل



۳ 

 < طور کت دنہ ا تماعو ئے ظأ یو
 تگ تمامردا زف ۰ ِ 5

 لات گر لک اس ےس بسی هرکی فا

 بکن ملل مر نم کس لگن اس کک ا۔افنایک شے یہ پآ
 ناری ار ں یسک نوچ بیت سقو سا تخاع او تیا یک نس رو ۱

 , یکن سود 8تر اتم وقف اک یونان سم الا کرم او 1

 ںولود:الاکا ایہ اروگ Ut“ کر سا بس یف کل کے تن کیف پا

 ١ ےرروگرگا۔ ےہ اذا یز ہدایز بماس ال اک یم بنادسےروگرگلم ںیم پاس یہ
 | لک یب ہدنز اوست کس بج تیسورجوص ب0 بدل اتم اوشا ۱ : ۱ نر ۰

 ×ے امر ےس

 ےن وترد پک ققنوس بید ئو افت ت رع
 ےل ےہ رازن سیف اوم یش ںی وارو ا ترار لٹ
 ںیم بروس وجد قہ ناستی ک ن اع ال سا بیو پآ
 روا قول تشنه س ا ےگ را اراب کل ن اتا لا
 ادا کرم قالی فارابی

 | پتو باک هی لار یر دال فر رمی ےک سات

 ۳ نب: تہی یل سو فنا سر داس کرو )نگ ود سیل و

 اس قت وکتسماقتساو ل ر کی شم سما مم

 مرد ادال لر نلرم ممی لیگ سر ظام الو تر
 اسو تحد رر میم ر اسکا اک رح وتر *

 نکے زوو ناوک دیک ازوط هک تم ساواک اوئے

01 



pte 

  iلوس دهن درب سل سونا ںی دالغ۔ ےب لیس نانو

 ومال اہ ساس نہرو ہت رع ییہ کیش اب
  ۱ر۵ ہ ںم تتسم الار گر (

 ےس فنا ایم لک رد کت رد قلاب گری

 زوم روکش اب شکر هستم تی بنا شف يا.

  1ہن زاب ےس 4 راد سوا ت ں ویک موم
lS هک ئر اتم تمالارگ رے 

 ےک هر

 سا “اسم. ےھت امت کروم ایش ساس نشر
 گرین قد ورنا ےس ی ام کین قود حرط یک لا نشد تس

 درک رف ےس وم رک ساو ا

 بهاره سراب تو ساک ات ورخ
 ہی ید ہیر یمن! یر تعس بسم رب ل تض(۔[یفتت)ظرازک

  ۱برف تماس ترقی ساب ذر سد ےک ں ایر

 | ور نات: ردا نا لسو الما رد کرد
 وقت یب لینا تا ناب سرو یک دا س ید قوسا ا

 ١ا اپ کا ظن کرس ادا کس یونس یر
  0توله کد وا تی قاب کل و مک
 ںیداآں وتی ددر نزد رکے ڈر طق وارسا با. ےک هم 1 ا

  1نفر کس کد تست ترنم بک
 هم سده ملک ض ید س
pA 



Pen 

 ۱ ارام یک ایکس سایپا
 نوش رکے رد ممه کت لک یوم

 نه مت صف لمس کیتی ی لس
 ںی الم لک ت از تم | دش ھی 8ك نال یس ااغ اڑ

 دمت تاراش اوور ځروا تامھحش مات نا ںیم اعل مرر بلا ےن ۳4 م

 کرو تز نسل درج ید ید ست
 ۳ رسد نوت یخ لاا ال تسنیم س سا قن یکر ابر ال

 ر د لک ںیہ ابی ناک اکی سا باوا یگ اچ یھکیک
 IS نبی سیستم زاس رسا

 ف خم تر کد اتت تس الروم ت کک قت ی رود یا

 شور کریم انس( تیز شرکتی دکتر لسرطان نات لوصخ

 اتم ترضع تیس فنپ یخ تاچ ود 7 لسان ولو د یا

 ل ترضع ۔ درن نام ترضح اطر زلف االت دا

 کیت اکس رام (۷ً/ترضح يم رنلامگیخالەترٹمع ښا نک

 دا لر یلدا ےک نزد الات بسط اوت
 ۱ ایر تس تیر شون اتر ناناسم ں ەر رقت

eریس زر ظاتم  Eس خپ  

 ۲1لکن یسک اشد رب ال تحز اتما سار رنات
 اط کن وتو داش ویو دعا ن ا کیم روا یک سام

 0 اناج ایک وی کور یک ای اس رت
۱ 

۱ 

 یہ

0 



۳۹ 

 رکے ہ رب تقیقترا قورت فر تور کمک س ومات ۲
 روم مو ش ریہ السا یدل کرل ںی کد رس ولد رام تزرطع یا

 تھ ہک د اد ل ں ولا نانسی دن ےس طر ات کیسی ن ات 13
 1 2 7ت 02 3 ریس ۷ سر ممد کت سا ہی تو ین انا

EESرای سا تاجر اش کس مکمل  
 ےک ےک یی روا ناف ٹیوٹ ےک یر وع در تر ٹن اٹ : 7 - رک نم کپ شا
 سوی نصاب طیب اب ار نو ا
 تر ہن یاس ات کو سس ےرامراو ا

 لنز نامر ناک یواز الرمس وس الکی ویا یس پد اک اک
 کر کف ض اھل ولد رضای ز گیتار ان رویش

 ِ 0 7 شوپ 1 کام سیف اط تعل فرا. ووتو رحمت کر وا وہا
 ا ر وہا مالسالا تو ہزو رت لا رک ) 5

 , رل ی داب تاپ نان رس گنزگی بها تماس اتو نا 7 کن جت نہ ۳
 7 وکوت سی دب کے لان شور 9
 ادم ھکالردا کاتن راتگ دیگ اس کفر

 ےب واک داسا تس ابا ںیم انور عا اکی گے ا
 دد ےس یی خمس کم اغزو اسا تک رم بمال 0

 نم سو ی يا نیک ناف
 ت کر وتس ی اتکا یک دیے تک اھ کیلو استور

 ےک کرا کک ی ی اہ ےہ ایک رکات کک ےس ےک ناپ ل و اکا
| 1 



 مہم

 درس وم امام ترزعج اب کد اور ونس س وتضرر یک ساروا
 سو کر کس ادای درن تس

 ید دن امل بس را ترفع ہا

 ید ورو حیض یتطم اندر ترضح ر
 "دیگ ظن ادرایمح ۔س

 یاری نرو ترشح ۲

 اروم متن یزو کت ضر سارا جاست

 یت دک رس ن وام پي سکس
 بار اس کت نور الم ےن وہ اتع رای پنا دد نہ
 رر دد از یر ترت کٹ صا نشر فتحی نيم ان اتاپ
 کر یس کس اتتاپ ض لو ارت ےک ہر لم رگ ے اڑ د کس

 اسا ف ماتم ہک ےک ےص نال ن انس کت ورا

 یر 2 ےگ ر ون ندد جن ےس یو لوم اعبٴن انس شرک وافل

 - کد تسولو

 تضاد تر سو درب نسبی ال
 7 تازهتب سرا ۹ مہ طسدروب نگ نکا سیم 1

 و نم ار اسر تف سکس نر ارقد ا ےک لو کرک اا
 لی الو تریو. برکت تیک
 ۱ اد کر یا انب کت اوچو ودول بٹ صارم حش ق خرم مرک: ےگ ےل سہ اور

 ۱ 2 2لر ء|ےم ہور ا: لانے و طخ برا تراوب کا رکے سس

۳ 



 ا |
 نکے کن یددنز بنت ناتو یاسر اگر اس منی تسمه کیا لک لیتر قد حس تبریز توس تن هاو این کل

 سر اتسدرنو لاد ۔ ےک تسمه رب یلاو تکنو یر ر ع کا نور مات یر تیرو تسرد ےل لش ات رر 27 ۳
 ۳ 2 کر بنی کس یلدا روش ور لیکلو
 لب لعاب »اس روش رر رن سارع ی ر يفت جور
 لیزر کن زا حر طاها بي

e 
 7

 اک ےس

 ) نار ےئالعد ناسا خ ار

1 
3 

 ذ



 ولی یہا وت ضر اک ل
 "لاد ےک الامس وپ ںیہ انم ا لاک ۱۴ نااضف ہا پ

 | روا ضمیر ن اسم تر: مافر بے ہی دام ے رٹ یسک اص یر انج

 ار ا ا ی ےک اک یک ےس ای ا e ارام اھم قفس ی وان لمولوم کر

 اکی اے سار تہ رس رک غ
 1 3 ی و رس ا

 e r LN سم ینا
 ۸ 'ت شعور Loi: ۶٦ اروا هلی اش رسد نام الف اد سرو سام بس

 ےس یر روش اہلل لدا تزعم تنو ستر ى کا
 و و رو ا 7
 رو دت دوام ترفح یلص امل من امدرر یس وادب

 1 اکا وک کریس مارس رقم فرا تب
 کری ابحاس نوم هرم رسمی ا ویر مر اعلا ےس پادا
 ن ان ےس تہی رو د یک مد روا کت کیر ٹیم س سینا



Far 

  eرد ا ا رک ا زف 4
 ا َ رو وو

 ای وضو سست یاب تل رواج ا کر

 ےس روب اقتدا ۔ایک یک راب اپس ن عل اطل ارادا هلو

 سد کام یوتاب یا ترمم خش دارا همتا
 گو اکرم ن لا ن ایریضت نکالتا سو ن صفا او ترور اییراج

 اک تہ ہل 'تصصال گره کا اےس نکن ایل سیف یر

 تینصت نور یز تہب فط االومحرضحر وا تساظوفط و ان۶ اوم« نوبات

 و رضا
 تکست و کوت ترنم تم ار یی قت لگ اتار

 کپ یچانھ تن سیو ی توس عمدی ام
 تر اڑی ان ابتاکےح یا ا تما اه بناکر ر اکا

Eتص ارم عطش یف لوم رع ءار يخل رتب  

 ت/میازرططجےزنمارو ےمین آؤ صالرِگسرمح البل اتاخ
 . بس تع سن بش هاتون ورک

 ( ھص۹ك ہہ ناٹثہر۔ غالسلاماناز ۵

 مسواک اش قط | شاکی ار هاقنام

 تا ارم بوک ی مایا ی ولو ايم دا

 تم ال گترضمرتل زن اما افتناو ا اک: ان نروام سرم همین

 ماعاد ورسوم ماس ر تی تم فا
 قرن تیمش لوستر ماظتو ما این وہ اھت اد قاره



۳۲ 

 لوستر فعل سا سا چ لز سآت ہہ ےس آے تی ادر

 بٹ ین
 اتش لوم تیز ناو یو lul مناف یر اف ل میم الو اپ ۸

 تے ایکن ترے سس وک او ما س لخت
 : تبار ران سیمای رسد ویا سا

 مس درو تی یوم بدید +1
 ۱ س ان مس نا ہن صر ہرا فرمان اٹ م اص سیلز میر اف ال ۂتیضح

 ۱ داق رضع ورد گر نو ماد قلم تر سا نیو ہرا پنے گل ےک

 ات ی اردد سادا ترانو می لاو پر صم
 ميان یر روسی تست در سیتی ازنٴرن ے بوت
 ر کرا اات ںیہن مراحم ری سد لس رک راہاع اک

 مارک کوا کما ایک اوب صا هم ور سا وما ںی

 مچ سس زنا ساری ریش ناوک

 وبا سد قوس بس رد بهبود معاد اون
 ۱ . تقفو سا .ے وہ ی راب ےس ےک س ار و نس 7 ول اظ ںیم

 الف رف اما و۸ترضح تسم ال مس تر

 ورک ین في روش سا گرا لر ایما اوس کا
 احیا رگ تاذ کی نفتی | الو ترضعهو اب تن لک تن

 ہیک ین از یورک کروم لو تنوع تی شم

 ۱ هتمدزیگر گر لار هل ےہ سہہ یر غربا هل



3 
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 تس

 کو مس مو حس ترس ی یم ۳ Ir ید الرش الوم

 ےگ ےک ادا لفتت ےس ںاوروا۔ E ںی ۹ لارٹسا ےھت :

 کر شکم در کز تم یر شی بک ۱

 قلا مع سم بیت مرد ا هی هد میترا لا ی فیت ی

 «شیلو در. نسوز کو میوتکرم
 (۱دس جسار ۱

 لایٹ اےک تضطعاس یمالسا ںی انسان روا لاس بک
 ۳ رس مو نر سرا ھم وم و

Edل و یر ما مانع  
 ضرب نسل کاسٹ ۱ هو رہ
 شال نرو او عروس را ياد دکتر هر
 یب لگ اب انااا اط م ورع انب ےیل ےک ادر رت ا یدوطتکن وا سصم یتیم
 ۸م ار ار اِس لقب نات ی اتر الو رہ مالا کیے ا
 سا رر و لوس 4 وذ
 زلال سم ئات تس الار ترم دار بالای

e 

 رو ار ایم اسکن لا
 نفاق براس وم ترکی السان طخ ےس اپ ل را *

 ) اض ول ااا تیب ون لاک ی ید ایگ ار زجا اکو رقت تمار ۰
 4 رز اسکن و رسد وبران یتا یش ویا نال
 تاجیک راس توست گستر سرب ا
 ؟ لپ رضا

۱ 



FAs 

 گيرد ددد املی الوم
 دعب ںیہ کعب ت سک زاوا ب س لابخاک رکا صاف لیس تک
 سرم تاتو فرقن کی ںی لاک یو نار ایکس یاد نس ال

 ںازتررپ اک اتار 2 روا لاک داپ اقب لر رز شا یابد 2ر

 رضا اقدام ھاں ولاو ےب اپ ناتسکاکب او ات تم
 هی پارات افا مو هک اتاپ ل ر دنس اتسم رک

 گوش سد زیرا هک سا تن ادا
 از نیکان انضسورنہ ترط دی ےس بس(۱)

 ۔ یارک

 عسل تای کوس )ترافیک بس ())
 ۱ ۔اوہیرابن ال اےس ہٰزشراہد

 ایہ ینا اتو کس ای ےس بس ()
 رک شئیر
 0 ےک یر لف زم والہ کیں ات لوصحدیی تس بسمدا 0

 | رفع ی بردم نا را توش ترس« الل وماگبس نا
 | ںیم ا3۳ دہجددج لگ نیک یوا ترسل ا اا
 تم هر 0769 ادرزترن ١ےس اب ار ران ےک وال

 ایا کن نسل دبی حس بس تورم تسون اتتا ت سملو نوع ہک ر اظ
 نرالا ن وقل اسا رد ۸ یاں ولاد نیر رم ےل گل اصحاب

 ام بق سانار ت رح ناریل ا الوم تنوع سیر صدر چ لا اردا ےس اک

 تفت روسای ست تیوب ست لب تب کیو اکل ر نار٣ تر ضعددا

۳ 



Pre 

 ملي تر نیم گل اتم یر

 هیت اف وصف کوا وسبب ب بذ ید اتات سرر کرم
 کن تر ای اار تونر او ترور نام

 نیو بو عج نو مصر ا لو ںی اھت ےن اف تساضعوج

 ہول س انروا ںی لاش ون اعتلای قدمت رکن جو ید رلدناپ -

 ںی تنر تاب ات لک قول نيم تر رضا

 ترک یرنت ترس نار اقروا تسر ےس رم اج
 و ای وو ین

 یگ السااکن اردا اتن دن تسلیت لس شرک
 آر تر ندیم ؟ ان تلوب کی بی وال تیر

 مرت چپ ےس بسفن وک قت تالا گام ۱ ۳ ام حرص

 ك تستر ياد 72.
 4 اگ کرت ملوک 2 جی-1

 ورک قم تسر ےس ےھت 7 گرا راز

 رو هات تیم سام کود سر نسرین ا یی رد هم

 کیر کت فسد بالادا تاج یک یکن دوں ولد ےن اتسکا بک
 الو سبوس یم یو ناناسم الا گهر ےل کوس ایا ےب لن

 برکات رد اگ دعا و اینا 7 یونی
 وج روا ےگ لار بام اک ساو کالے س دات خاک ا لغرب 1

 وک ولولو ںی چکر افد سا بسر کر ویا هو گم تنطدس
 ۷ لوپ کپل فیر انب :یبر سفت



Fan 

 نادر رار اسو هد تشک ےروصف) دوم سہ ب الت طاس

 ۱ 0 کرد ارکانز ںیگرواوہ ںیہ[ ےک و
 | ا کم علت ہک رکن یے صام لر الوم ر ضم
0 2 05 0 ۱ 
 نب الا ےہ کرت یکس اھ ےس ٹک تھک ا 1
 ےک یوم حزم بن ار اشار کک نار ارتتا ور وار ادنی روکا ر

 فتا رس ارس سیروس نوہ× لیلا

 دو یمن او هنر ترضح ےل سا اف اوہ عن سیککرئاکاس رج
 لترا ورکر کر تم دنور یا اکس ا وک تر رشم و ا٤ا سینا کیک

 دم کز شم 7 وتو یونیت
 ی موہ ددر ےک اے پہ ےس اد ہک ادر دیوید کا سد
 02ص ےس عرف اڑ کب عام ہیلی یس انکو م ےن

 1 طق 2 تما بق لن یو ںیہ یر اوج بک اص عاج

 رگ 7ک عیسی تبسم یقین دو ندیم هد ںی ید

 مزون کس ور بر نان کتک
 7 ںم نابرد لئاسم یت خا بارک س 302 س اربد ل اس یز ضا وہ
 بالاتر و 24 یرسددردا کر رکے س البلا تکاب ول ےس ام

 رس شتر ی دیرین

 ۱ ٦٦ہی رے لمد نانا رمل هل

۱ 



۳۸٩ 

 ےک ےس ف سبط نوک انس اسلا باو جرو الو مرت یکن را

 ۱ ولت یر تب زوم ضعی بج روقو یک
 راب تشم اص لاو گن ارت یی نوا تسریع ترم

 الصار ود یوا مرو یر وت گوجر وا اید کد ےس یگشادر ےن وما تے سا ںی
7 if 

 بول ےک اس سوپ اور قوس ےل سو اتر ککے ا فرج سل ا
 م ۰ 2 ۳ ۰

 ساری ایراد ات سالب ادلاساک گیل 9و ی
 7ر 7

 ل لو وج کرا فو سود ےن یم ونافنکت رح ےئل ےک ےن اٹما ہر ےس اتیا

 ید و لوچ ق شیک اش الوم مو يزد کچ لا نلوم یون ب
 پر پست موم نر سم ےک س حا مانی انلوضوا

 7 ای کیے سم ن اے دو ایر ود ےن کمو ےن تمل کر وج ےک

 لی ولی پا ارج اب ین مک سر ۷ وان تر

 رکےن ینا سہ نشر یک وَ بلی سا حررواروخ
 ر 72 7

 راتاو 1 16 توک انتقال دن 2

 iH دند نکا یر تشو یت مش جج التف اک

 < از برگ اصمتذد لاکرزیوڑےڑمۓ : 0 ےب

 کیک یارو ا تا فو نکا ےھت ناجی ا ف نفرت ری

 ضلع زا بي یر ایگ
 ےل یزید نو لرد نو گن
 ٤ اگں وس زا هدا لو انکار و هع پک ںوتس ہں اک

 تالار



: 
 ست الع ناتا ۳ روز ,» تادراود تساریاشتم هل ج

 ۔ےہ قتکساع یھ
 . تي لاک ت 1 سا ی نفر اناراترطع

 ذرت یر راس تان یک اف ت ضعف ںی
 تیمم را بسمات ی ا تابا ےک کف تبیان شست -۰7

 یلص انکل کن یسک یش ادراک شان تهی
 هر وا کراس تک ےک نو ا 7 و ات سک ایک وع

 1 ارم الس کل پکس یه صا کلاس ا

 روک تاب تیر داف وای تابت ای یرناقتت نم تما
 تا تل جا. فرش الما یکی اکی دند ساک نا
 Is قف لومو ای نعرف ارض بت ندد ےس س ال نادرو

 م اسمی بش انار دیار تک واک وک ان بسا ی عماد ی

 نیت سم کت 2 و انرزشاِراب,ررقسر 0

 ار د بسور تر ال دز رووی ی ا تولد یک ما بلل ع المص پس تال
 -- شیوخ اسے ملت او تو یے ب تس بصاص یے الو مر رف ر شکار ابرد ر ہہ

 ۳ ار نار پلے تانیہ 2ْذصررنفرکںق: گں ا

 یی ارد ںیہ ےن وس یم تب لیاقت تنم يا بید آپ
 زبور مع سل هو کت اس حس ایس هوره سگ سي و کس ای سی
 یر وای ال تم ںوہنقاوان ےس بسم ندای تعتاوات

 .-> رسم یم ں مان لرز که اين کر نیس

1 



۳۹۱ 

 لا کی تو نکا یر. بی بیتا یی ۱
 نار ے المر نتا یم 44ون ےس قوش ےب ںی ےہ سی یردل

 ات قرات رسد دم کہ ید کو اپ ام طط یی
 ںی ا عامر فنی کو درا یل ب ابدا دي |

 درک چرس ا
 لااا اکر ید اولس سباب سس ادو لی 7 ا
 یل سم ڈٹ مالا کک سی ہک ینا یک ھو اک داد مذ مافروا یھ
 قورا مذ ےک رر اکس رک داوو

 زیبا مرا بسا مد اےک دربار
 رب را اض ی نرم امام ادہع شر سر گز ر رک رو 52

 بوت سگ ور سست
 اذن تونس بس ںی سا لاس اشا ادای ا

 ےن یہ یتا ہت سہ اغم ےس سیکس سینا کسا ںی
 تم انکا ساک ی واوا انج کرکے سیر ےک کیر وسخ :

 سرو ترا تیام یک د دما ےک و امس تب
 تنی لر رز لو لار قا پآں رت اییفذسسا 1

 نابطلرا لب اوس ےنہفنوا تقزغتس اہل ںوہ نادم یک ل
AALS 

 وز سل زمرد وپ ں یو درا وخسر نادت مالو یو
 را رد ھچک پار ا تیرا امش ناس ےک ہا ا کی نود را ۱

 تکنو تر رج سس تک
- 

 دس

8 
۴ 



۳۰ 

 قن اتو لکل نوجا : 9 ل)آ یی 5

 ی
 0 - رب[ پک انج

۰ 0 
 . یرلع وش نسوز اف تشم ارت اس کید نب ایہ نط ن ونسب نط

 اا ںی شوم کف بیپ ہک خواد رر تسب
 برف تار ین سمت ارتں 3 ذ ساب پار( لر س اسا

 ھ۹0 ہم٣ ۹ مہ ہا ۸۷

 : مت سس ال ارس و جزا و بیک
 لگ کب نمو تس سده یر اطا ف برخ ا نر لام انسانا

 ایام ت قو. یورک رشید تسویه
 انیس سالم شیر کیل ۃت اح جرر سوب زر اب

 عاق لک نسرین را یر
 ۱ اند روا ئ جار یراسسکاو

 مت فوق تسود کس ب اپ ایپ یم ناہیزہ اک نڈف
 : ۔ےہ یت بم با کس یاس فرا اس

 ار مداوم سمت او نرسنرست

 یک کہ یر اتار ےک ن م بعام نان لے شہاب اوف

 لار رم ص9 امتی ںی رسم
 وقف هنر انس تس ال وف

 راضی کنان ت رم تیب قدر مر 2۸ اتے پس قیقح لا 4

 ۱ 1 ا ھر 5 سا 7 تمور مشی لاکن اروا

 مے

0 0 1 

1 



۳۹۳ 

 زار شمس قد ےک تسف ما ست بیر گاو تونه
 بمون دع بدارراس تب
 نوری یا سا وبه چه درک ون ناتو اتا اے ئل
 . شب سرو مافی ازت گه

 نرم ندر بتر اتال وزب کلر ید ناتا رع
 ط وطشوادوفو تیمار رس رک جوک یو تیر ا اف 7
 لیتو تی ناسا لک ا

 امانت ری را ےب ہی تقی قو ا. ےہ ںی ی
 ۳ ںہ تک مامور سل و ایم دیتا
 نزن ستم ب کبک دت اک مے تمافو یگ ترضع « ۱
 روت رج سرش رد گیسوم ضیا ور ا:

 بسر يک سا طمع تستی و
 ہر یکن بکا ںی سلا یہ لکیر گن وقد سا

 ۔ںہ یش ہدارفس کیل رک ونوس

 رم هر هرکی و کٹ
 را ال ما اک لاو و تسح سا تسیاغل لوس فک ا
 نکن ورک ست ساسی رگ لام فدا زا
 بر تم تير ید افسرده نت سا

 نت يافت وا رب یتیم
 هاو سس چيست کتک
 یرامک اڑپاکس ات سا لس حرسد ی زقن قت ما

۱ 



۳۹۳ 

 گرو جم بت طور رخ نم

eاوہ یکم !هسرلت شفا وم  fe 

 شو کر ی کٹ ۳ گول

 یر ااف اک نژضدانابسم سیف ی یا ادا. یی د

 راو ہلال رات تنصر شک تس نسا ر میرا
 چ ا لم رياست دروس یک ات

 ا كاف نار کیشنز لو ارم نا اواتصا رحم آل ےس تااییعفتر

7 

legتے ترم  

 12 ادب واس اوا وناس ا ن ی
 2 شش گی زر 1

 ۷س ا چپ راک یس کردار کو 9 ا ا ا

 ا رس۱ مالساروا سیکس از ےس رم السا نیر ےک ری

 i ایا عدس |

 و لات تستر ی ستم هر کر

 زا دیو لت ہولے ابتم+ اء ییا ےس اے ضس بو کس جم

 کیو تر 0 7

 ا رو و اک ةو سلیم ہیر ایا ےس ترضح ےس رپ سا ران ہیر
ISےک اب  

 ته نیر ب ررر هکت فابریک رب ©

 ۳ ست
2 



۳۹۵ 

 رس حرص یر شب کارا لی رس توط کی تیر دریک وس © ۰

 ۔ ےب جر تم الما مادہ تہ

 نع تاند ص وسلم ناس اپ کن اکا کس سیر رس(

 انس تیر نوک

Oنیکو سد ساک  | 
 ترد یک یس دردن ارل نیک ماکس شبنم کی
 ۔انک
 ی
 ٗى رناقتل انلو ریہ ےک تاذو مالا کرد انک ادرک رش اکی

 مکے ٰناضفلہروا یو ھبخں رٍھخٍوقمەاعر تسیےں رس
 ناش تسر ایاعرب کس کر این توکل اگر یر ام
 ارہپ تایذج قر ناف یر رسد کرنا سک تمام
 یک تمان یاس اداس کر لولوروا شکن تشک رود درک انکم

 ۱ . ساوه رم سم تکرار وال رلغت
 افکار ناوک لکیر نانی شا لد مت ذاا

 بارا ےس ئ فان تالا گترنح ےس بش هو. ارلاو راد

 وکر تغرد مافی رخ راصخ
 ئے رر اکیس قم توکل سن طر تی ید
 ۳ ا تان ر اکرط هرم ست رشت کشور وس یاب حاصل ئرشاَزلرس

 دم ینا ارّزلا۔ ےسپاپ یونس سلات انک ا توخ ر لگو و ۔ ےک سد

 دیگ توس نشو رض نر نور هر نر افق



۳۹۹ 

 نر مور
 آتی تعهد سس عفو

 نمو ٹیک العقاب ماع لد ےس ےہ یک ایلاوےگ

 مس ناف رزین پدر هکر و سارا هر

 پآوک ۸۵ ر۱۵ تمداعس اپ تالو یک اھ لعل درا تی

 ےس ا انسانی ر نوا یر یل. یئد اں یلانرکع ٹر کم ضد لای
 ر اض واہ یو دداا و بصاص ق اکسیر کک عت
 ںی فطام رک ی اہک یارک نا رم نوا نکی
 ترک اظ سم انسا یی و رلیص دو 1 لی ذی 2

 نکالا وار نیم تملاعح یوم وقف اینک یونان تسال

 را لوپ ب یصتی بد امس کے یھ ستا یس الد ردا یو ورا
oofںٍیہیداماو اعتراف ہد اف كے ارم ترش  

 ہ صر . نیس ر اق افریاغخ اک ما مات سس



 ےک

 سود زا ےک وا ترتممرج بح اصی لای الرس ترنم یاد بسر
 اش ترا وانی ور سس ریو له اےس کرن اشیا ما

 روا بوسه سنگی بام ذب ت سر وابا
 رجال در سر تا تمرر مر ذس ات ص ہے وکں والود یک شیوع بوم ید
 ۱ ee کلا ایمتسر کرا ید ورا کا صا

 ر٢ غازات رعد ب کت نوف ےس ی اتد تلادف نخ و

 ؛بصاص قفس ساک یراپسم تاسیس
 روکے وت سوساےس تیری رم ںی سید عل ور ا عش
 لوسرء تملشرپ ےکس ا ےہ سرک ی زدت لو باسا ہو رو اف گر سر
 رمد دریغ اسم نوک اھت دادا ٥ املی 4 انا ت امی سیمی یم
 تس 27 یم وی ترا ین زیرین مس یو سر

 روا د اتکا عىدرصرپ بحاص یخ رم رالی ومع کھ یہ ماپ ۱

 رک باساب ےس ابل ا ات اتیا
 ےس تارصکززُط اف اذ ر وااو انا تمح نک لک: مز وملح پ آوت
 معو ل اس ۵٣س 1۔ا نعاس ماست اس۲۷۵ رقت وہ ےک تن

 0070ص 7
 ا گیا سریزک تم توس 0 0 رم یت رپ سردبیر
 فن گر توس تری هو لمس اف ادا لو سرد تمن ارد × سارا
 ما یا یر قیاس سل ریست
 ۔ےسے مرد

 . ترنم س پایا پس لار ایل قو



۳۹۸۵ 

 رالی یک ابد گلو و سرک
 تضر اردا ائ ام افتاکر سک کب عاص تلف یکن تدہہ

 قیام سانت کر. ۷ٰی ِزاخبحصزنیرممرنیرزل ری
 ےن دس حس ارگ اعر * لاس اما ۷تا س گرانت با اساس

 تن ضینصت ماد تساوی ها کت اد
 7 تابع نر lj رقم اے ص اد یف رح حسام او تا

 ترضع تم الدر ی العروب اسکے رت اوف کد و خم تاک سراج ار تہ 1

 را بست هرم طیف بروس ملت ٹر
 بت کر کر و 7
 دوا (:ص-2-“ “0 اکا تابش درکوم عمم ےس

 ات اف لدم ا ۰ هرج انام وہ اف فیل پا ی تینا

 بسلا یف حیث وقتا ترا... تارا

 - اراک اش ی ور ارحلا ةو افا "دا نینجا قافو ۔ہعییشان

 ےک ےک ی وذ یی انہ الم کت شاطر تشاز بگم تف ترنم

 مت. ےھت نودا رت بلس تاد اعر قولغا رم مل مول

 لم ب ییصنتسامس کتابو راد یتع۔ ےل لس ننه تر !تص

 سسر 1 f اتا 7 ارتترو ۱ اسانس ۱۳۳۵ نایب

 ر یم زور موللا ایر للود هر شم 7 رہیا گلے

 ؛ ےگ سد وفا ۸ ماتریس تب دف
 ےس ہہ ھی یوم ٹی رر ھم ناک وہ رس

۳ 



۳۹۹ 

 یر اےک پک یا اب رطب ںی بیش بار پت شاید ذکر ای

 لورم بس سا ےک لو کہا س لوزن پاوا ا ےب بانک
  ؛ی شوش

 دورو اوج( اپس نوار چ ت الفک ب دیا اوف امس اوت
 مر کںوہانآکسم ےل ےک نکا ٹیم پک طی شیب اه اید سد
 یب ےس وک رح پاد اھ ق رکن ل ہہ تس یک طر کم مام
 94 ںیہن

 لو بی نیسان حساس قلا ۳

 نیلم یز ی رسد درپی اےسات بدتر کد یر یریرع دان کل
 2 فرش مترا ۰ ےل ایکس نیم راصتخ 4 اکت ای

 سماع یھت اس من نت ای ایا ال سالار اد کی
 جویی اجسام بم ار دز خاتو نیولو شارد سیب

 عت شد وپ مسی دنس یونان رعت کرا ان اہک
 ورو ےک ر قاطع یا کی اتن ره ون کر زر رز سک ں وس
 رضا ناس اک دص کتاب قت و السی تموم

 رکاب عی ا یوا ترعب اهر یاسر اتو
 اتو صبا. قفس اچ نر صن قاط مک یش کن اتاط اسکا

iyانتی کج ذی یر ترنمعفی مسا لَکں رن  

 تی نیا



 | ور مجرد یار مساوات روتی ا تسر رنو ناس وک سبک

 ےک نیکی یز ضم ید بق کے کی یرط اتم سسر بھ
 نگار اسان ترش هنري تونم ساوه عسرس

 لا طز" ضا بصن یاد وقتا "راس سا قو لنت

 ۔ایلھرتمن وا سارکں کلم
 نب اک سمیٹ انس ساسی داق ۹

 زوج لر لوس هر مش یا

 0ے فال ہیفمارابدد ےک ورشو پارس ولور زانتیا

 راه ی لا تست یو صام رب

 ا کس اصااکت ریا او تہہ یکایک وہا قوی مد تام نیم

 کش یا الو حر تعرباسلس سا ا

 هد ار کد مرا بصاص

 سونسرب بال نت ال یی او ر ر تتم ال متن رطح“

 e ےک اھو ہر رمن کل وان باس

 ٣ گرد قد 0 ین تا مصر شاه توس متر نزن

 ھی اما هارو! تي لمس

 ۳ هتسر نصر دا کس توس جک ۔ریناہسؤوا+ریبءودعک

 5 رک شن ی پس قا زوم تی ات
 اک اذن پکار اب ایسے یے
 ترس وپ ب سانس نیمو ے ر یل کمک اکی نم

 کس ھے 4 ۱ تحاس درک ار لوچ ےب
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 گو بدان بس لا گلاب أ
 تم تاا ام لعجارآں رنیوکے سرو یکے وہ رقم یم نیش یل اتتسؤرنہ

 طط ش ی تقوا. ذرت ام تپ سا ےن تضحب اما وانماس اکی شام
 نیم اف ایگ کرا رک کیس یل اےس و یک رر شہروں اس ان اط ےگ ۱

 و
 رها تیر ار سوپاپ کبد کال ش ول سل

 زس ا ايار ف نصت و املا “رول ہزج انا تیا :لاسر ایر بےب ارصتص
 ی کرک با سنن مہ بب سس ۱

 دانی وز کیت اررا تلہ نن رک ت فرا ف قوات رس
 ي یم انھی اکر یاب م فی رسا (رونس» یزد مپ |

 وه یا تب يتي سل متل اور ب نوشی
 هووس(س یش ا ں لے مان لسی ا حا جارتنا »نر ا

 7 نر افو روس اے نرگس قت رفع یگ رد روم وی ی رو یم
 ےگ تح اضو مود. ی تدارف ادم ساک لا رتل صن نہال

 قضا رح ےن ما اهم ہہ و یس ےک |
 وا بلیط ات رخ که و کن ولات دوس ا کس بعام عف ۱
 ںیم ہدوسم قلاطم ےک رد تا تو شرک ا کرک فل ےس سہ لم
 ںیہ اصلگں دوش رم
 (LD یک یک ہہم

 لی تسد گیس شم
 رب حوض سا E یر فر

1 



 "م6۷

 ِ نر وو اتل مرصع سس ترار وکو رنو ی واھ ت افکت لذا
 رکی ےک "ما ادر نونا” کسایی کت سارو نوای رت دبا تر چادر

 رييس نويسي يک ترس یر میگو طه بس یوم ت ییاہنانالد مآ ت وطمس ارال داس لار رفع ماقساے دب ےن لام ید تو ازم وی ساس
 شش گفتم وسترن
 ن الروت ورد وک نسما عادت و ته ومر عاص قع رہ اجب ےس توز طب راک اکو نا
 ین کیسی سک ےک ےک لچک کز زرا ی روال روو سم: موش

 : ین ج
 4 ے واشر ں دا ن لر ا ترحاص یخ شرب 2ی و تزعم

 ےک شف اےک شیر صو او نب شارو ل سیل واب ام ا هرو اروا
 کت کذ اکت اممم لوا 01 سک بایوکت ماضی فم
 یر آی لب همی طن لس کک تراکیب
 رب تیم ار الخ ےک کب جرم انلاوسس سیا یم لل اے بعام گاج وف

 ب تم یوم یورو املی اشم گپ سی یا ہل کے صا
 سرا ۱ يا تشورت ای لس لس و زنا مر 2 وہ اد

 | تای ددا اتالار ر ارت یا ااا عب ی اع اج ]| یا بی ایفا سا یک و کین کد وت بنام ارال وخ اس
 را لہ لک کی ایما پیس ےک ت شا ات 02 هرارا یکی شوای د زج
 اک تر وتی د ع الط ارات ر طعس

۱ ۱ 

 ج



 مم ۱

 چ اپ زن وق نا ذد تین ا سب“
 هک شب یو یھب اا ےگ ب عام کوہ و قانع پس ا `

 4 ےرر ےہ ۔ اگ لورم با ج کم عزت ہے قناےس ٹک تا 0

 ےک ۳ اخر درک ابد نم یل او لرع ات ےس

 یتش ںی رک( وطا ےس ںوڑونر کے داور ہواور با یھت نیا
 دم قم نمي از بس یورک رن کچ
 اوج يک شا نمد لا نکته تر

 عار کس ارد راپ رب ھی پک ی | ںی مور جون توي و ون کر
 1 طور رنبرگن واسم

 اب یوتاب تک داد وف یک اٹ صامد کف نرم و 0 ۱

 رس یک اکسید م ۷( برن و عمت بوک

 هر ابرد ر ےک بیت کی ئاخ یت مک فایلا دیا
 ام اظطتز ےہ یوا رمت اہ لغ اروا ےگ ےس اویا

 تم لوس رب ےک ےس الد آوا تستر
 7 لہ ایم اک ینا وفد یر لورم نایب اکی کک فدود پسر یوا صام 2

 ۔ ومرور اسا ادار قرد رس تو ادر م کوو مھ قاط اا
 ب هر کب حاص نیکی ین آیات ا

 لال دم بیر اک با ریو سک رک ترم |
 ( ۳۳۱ مه تورا ت ریس + له ایک ۱

 سا 0ر یر نم مصور مینو باس قیر |
۳ 

 ےہ
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 ہا باب انس یخ یے رن یک ارپ هد ارزی ب اروا یر یب تلو سم

 ن لرو ی بطب ذوب رسا 7 سهام بو یکتا وو روس
 شارو نرل ناب ںیم ۰ ۹ 4 ےل اج اتتاپ .یر نسل ےل رب
 رم انک زر شخ پار تاو اسب ا علل مےں وطلانع یعر شق

 بلور لی لر تکی شمش دا مک
 فسا چي کیپ ےس بس يا حس تیغ
 ار گن تست شو کندن را ےس بعام یف
 ار راوی

 دارت لال اردا نکند لے سدد باس ی ردود 4

 کک راک ت رطح ادن یون لدا اے ٹیک آس رم ا۹۷۱۰ ےہ ٹو صم
 : ونود سافت ےس ایہ لاک بحاسر یوم

 ارم نکس را در تر تفرس مپ خراش اس منا تی تم
 ۶ ابیرقتےن تار ردد ناں تال ی بلک او وال نیم امان ۰ کوب ایک

 زير یهر نکس یون اتم ترحم وارد لیکن ب ےک ی اج تک ند
 a میخ بار رک

 ١ 1 قوس شر هر زر نج لک ی اولان ی تس دوری دھر
 ا2 ی دب سک مات کو کا ےس آرت الجرار اس ایر مچ حر
 اراک ازین سکس کیس ی ےک المص کاتدا دامب یں
 اے ٥ ر وت دال د رمت سودادار ارتا ناور ب یتا رت ید

 و بت تماما یر یی دولعی ری شلو 3 ِ ترک
 ۱ ۱ ےہ ےہ مانا اف بک وشو اک ےس تک

 ت
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iبولا بور ۹روا ےک پین مقدس نیل ریسک ۽  

 ۔یئعجأریلاانإ دنیا. .ق فسا

 ماھر ال × بحاصى ذررَِلربجسال”'تب ترنم یف الگ پا

 بن لر ا داں ب نشا یم ےک ےک کا لب ا ماس اب

 رعد اد یر شنا اپ ا کت الس خو تبی لو شیلا یر و

 لوسا روکا متاس اکی اروا کپ 2.

 ین رت لما

 1 وسازز بنا ۶ غرم کش 7" : لعنت یار یوی تز | 4

 3 ےہ کس و

 یک 1
 ۵ در طر ۳, 7 لود اتکا نه

 لی سات OT سای 6

 تم مانی نیکی بیک درک راس ال
EIS 3اپ تغ مالا که سی لئی راہے  

 نمد نکاح ای وت ادرک

 ترزعتم الا لھتار رب ت سر رنبروید مولعلا اد روا تیصخ یت

 رب ید مع و سو ضریب ود لسی یو اھت کف صا:
 نا ژل الی یر سس ازت
 مگر لو اھ ضم رم خم یوم
 یا اوم ی زا و نیا ا وری:

۱ 
: 
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 نامش ور عینک ید الو تیر
 7 5 2 هد

 ۱ نا مارب کرے نی تیل ایم اسا کر نور ہال و ےہ

 ۔ےہ ان

 ریموت ما سای جانب لو
 اما یک اح ترکہ دم ےل ےک ںوفالس یو ام و گریم

 ان لر راے ید سدا

 ۱ طرق دنا شد ترین
 اےس نیز ا ین یکن انسکاپ بینی حرب دا یت ارے وت کرام

 لا وا " 2 0 1 a 7 ۴ ادای رپ سس سام ات

rdا  Ih72" ںرہی  
 0 رج ںی و ۱ 5 ۳و

 | تره اوہ
 ا یدو یار ديني گرا 5 ۰ تن نم 2
 اب بشی ور شتر سنت نت

 کس ےک وم یک ب مح نج ےک نو کارنر خم 5 ای اک اک
 7 جرم جج بس ا ۱ ۶

 ا شولو امر ےس وم نم نرم شمس ۳1 ما
 / ۱ 7 2 5 ر 2 ۳ 1

 : گولن تال هر هو امن سا مه بز اند

 تیام سل وا ی اتاپ نسخ ادن
 ۱ ۱ رد لاک کیان

 ۲ ڈے. تو

 1 اتکا یت تمار کرم ماترا را ظا

 ۱ و ٤ک رک 1 نو زالو نیک ار احمد لیس الا شیوا
 ۲ نا گره ار آقا ره رج

۳ 

 ےس ےج
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 یم اک رر ض۲ انشکر ےیادرگل انشروا تایر

 و تما المق اروا تس ہو مریلا ییز اسکو سک ایم

 روا لیکر ددا لک سا تر ی لی
 0 ص۶صیے. یس ایس آہ مرا TA عم

 ما شراب ےک سا بو تو خرد وش ورک کک

 تاو ا تا لاذ تیم غ دام فر تیشع یک سا ےس تیشہ یخ نی

 ایٹ لنا اب رفتی 700 7 یاس ایلیک توت یش او

 ئ۰ و ا دن رکن

 زمرا ےل زن رمق ت رز اس و ان ےک ں ونوس سہ وس 1

00
 

 ےک راس ارو شن کا

 و گارد يه
 لبیک ںی ڑاھتگترنح ےہ رح الص ت قاتا ےس

 ll اف ےک کرنی سا اسر یا د

 روت بجاه رر و س کو لاس اپ یک وند ۰

 الات ارت eg bs تار

 ہیک ابر یل ہد قادن ریوی لآ دنقل سرب

 یھب کمر وي ساب اک لک رے امرا

 5 ابار رک ل باو لترظإت

 سی 6 مرا 7 0 ⁄

 رگ کر زی سرب 07 نے انچ صر

 سینا ۔ے هلن سیو انی
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 ۷ بم هستم , 7-0 ااو روا ان لاد س

 بت کں و سر ساک رات برسا سگی کت وز
 هد از ا لوک حس او ہی یتا اور عقار لغ ارام ددا اھو
 بم موسس اچ يه لن ےس ابتا ےساو ساسی ویک لس

 روا ںیرابت کات کس رعب مکس ار نکا

 دلم ہیلفر نیم ےتانہ عا ان ہادد وکی ہیک
 ےد امر مط کی وردت شہ ئوت سالار کرم ییز

 سارد تاس برن گیر وس کاج ی کت فلات تش ئادا
 د سینک زس و ١.اید ںیہ اس یس ےترضعصگیتضر

 ون تاکسی نما تو بش کوم
 ےک ین ت تمار یر ضو ورا بحاص ریز قواطع
 سما کین ٹن ںیہ تین یاس وا کیسا سیما او
 یار کل فال یی لاکر ےب ےۓنرکع دش مے یت 8 سکس سم

 ںیم روما ٹندردا یسمایسےئ یسا۔ ےھت فلاخت تاک میت نرس اردا
 ےک تییمطش ایسا دت ع روز بدم روسی پایدار قم
 A SL ی دنت رع نل
 قش رع ہن ےک ےن اج داد ےس بناج یک واک تیرضعو دون ئل ےک
 رو رس دوس گیس ایر ترک سر ماہ

 صرف ارور ورد ین یے یو رضوا سس

 هو اع ےک ب حص شوا ناتو, شیر ورم ارم

 17 نیک اورا دس هتل یتیم

1 
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 الاجمص بس تک کند سالجااک یر یک تیرش اکی
 ی ا۔ یک زا هنس شاک نسیم ارپ ستتم ا ا

 یت دعا یوکے ےہ توی انس يا شد 8 ده ما

 ۔ تلافی ڈی سس ماکسیما ایک یا:
 ار بیا ونک یو سید نسل سم ےن فار

 یا یه کادر شم رک : رد ایر

1 
 جو 2 کا
 هک تلف ورک شدم ۱
 ھم یس 0 ےک کش دعا رک ست

 اب قغادم یو شرک نادم و ص زند نو
 که انس نا سر رم ان ی رعت ال

 ےہ اج کت اود ناس کرک وا
 ےک تاک ی حاد ۰ گولن ہرن

 تودو یک اجل وانو سا کد اعدت رص ۇز اراک: ےل تم اید

 شکار هایی توش لی ار
 ها تصاس یکم شرک دوس ارس ےس أ:
 بلد تر کلک اس اهم
 ماچ سر ری زور اف مزمن گر رس 7ھ

 تا زی وو فا زن تر ترس« ابر الخو نات مز رد

 ا
۲ 
۱ 
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 2 رب ۰ رگ دو م

 رنا یر بب الوت ضحوا
 | اض رر کل يصح لور تبر لادن یا تاس ب تدا لپ آ

 چ نمناک او ردا سش یا م انک بادل. ر ء۱۸۹۵ قلاطم رص ۳۱۳ سم

 ارم ال داشیرالا بطق وجے ہر تبرک ریگە۸ش ںوم ام ےئہک اےس کا

ET,۱ 7ھ ادعروا ےرروا تجر ےس رک ہدف یروشلم  

 ا ررر دنلاہ نادر م یش یمدا۹ ۵ ۔اھڑ ےس یا دکھ
 1 لامر یت یکن ا کلاس دداا

 قف ود توم ےس بحاص ورق ی تشمل درو ارج لش نارد نا ےل
 ۱ رک را ناطلاس نامی بدو خط سلف لولا

 7 لپ شین ماس یی ا الو ںیم ین ارالاس لاژارسب ان

 ٦ ساوه. رب نیس نوع فون لس نیلی انالوس

 1 ا ید وپ ناطعس نقل الرھرداى رر عا اسانرھ یرداشپ

 )اس یر نبوت فیتنس گی امر تا
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Jeگیس ود ےس ےک یک مس فام االوضتشعرو  

 ۔ لوباطم غوفینسس +
 ےس یہ میپ 7 شب ۱

 لا کلا سیار یارو امر سیر مکے نو ںی ای 7

 لس تیبا تاپ قداس یا تویہ امر ای یت
 : لذا شاه ماتم یکی ادت دد ساو سک ل )دم ا۔ارقتتاب آ

 2 ور صد يا یر ڈور یر تس ایک ولت در ها

 ۲ ۔ایارن ى داہلسلساکے ہت

 بمد یس تیب و گن تین بس وزد تاع
 لی جد کی فر یر جسم يرل کب لا لام تتر
 نمد ام سک ہاقن افر سید سم سس ترا حر اک ن ا

 . ےس یت یر وعمداروا لم اتیا کت
 هما والا لس ےک تیس ل دوای طاب ترے حار یر خالو رطح

 س سم

 رد اضرار نسم واقع: فش ان الو ت مالا ابال نوعب م رشا

 یک پآ اظہر ہے یاسا دعا !ی مکس یاشار امد وزا ول آ

 تربت مالا بی اس ما. رج لر ۱۳۶۲ یزماملیےس بسیں رمداف إ

 ۹ ےک فس کد اتا تسال ردع یی تس ازد کپ ہک امر لاا أ

 تن ںولسم لس ام بسی دا اق انچ ےس زاد عبا ۴۴۳ ایر

 ( لر فوت ترم دار اونم تشاطخر و اپ

 مد یر ایس سے کک راھ کد لادا ار یا انس
id ۲سا ےس ئو نات سمرا ہک رضح اوہ بخار  

 ہم سا



ir 

 متارا یک هر پس لک تو فن اے نرم یر وت
 تسرحردا لار خر ار۹ قلإطم دم ٣ م۹ لاوشرا۹ شرم سم

 ورخ وا تراعع ایف جت یاب ض زنی مک اے ئون انتم 7
 یر سیا تستر م ارس یوقنو صرف لتو مے

 اکر لط ےک باقر وا۔ وب بسی سا بیل تسمکء سای. تسددب یک

 | گن انسا تام اتبد انا تصف یوا رهن اسب رس 8۴۰ دز رم
 روپا دف بد اص سوں کالو ہت رص سس ںی نک یوا ت سس لر تروم م

 چکے بحاص عغشک تم اذو ہترضح یا میس ردا یک تخوا
 پاتے بحار یر خالو تیتر اف ار کم ال درلعلارارو۔ایارف تک

 ےہ دا اخ وغ رب رم لوکس بزن ات
 تر برنا اشک ساد زرنا زا درد لب ن رہ دق کر

 لاکر کن االوس یر اک ا بار ہک ق والم کٹ عاصر ییا
 یٍرتگانہگلمرد میر شکر ر لورم ا ترو یس لوم

 لت مایصوصفر فن نج ما ص)یل)رخ اج۔ا ابرار ستاد
 ہما ںی لذ جد رک نج ۔ ےس ع درک تسب ها

 کی ضرورت
 فوم تب گدیههس_ یر ست الت

 اس ها سیمان ست ی بش
 تالا گیتس رس اگ | هستیم ناسم اک سے لوسا

 اک اتاپ ےہ یر یش هست ابا اھت
 ا تن عادر ہزتاسا ےک اے ریس ایل اں ناس 1 بساروا

 اب



ir 

 یزید حس

 1 مال تن
۰ 2 7 

 ےس ب ي العد اسکن سو ےہ ان جعل ارزی"

 ۲ کا کرتے لک یک اض و
 .ںیہئارفماما اس ام نمناک« سال * شتر زلتملع تیم

  2 : eرہ ٠ ۸“ ۰

 مش ۵ ضد مک هک گیر حامد اال و لت یاس سب“

 “ہں لپ نما ؛ے لو مک تیس ےن اذن یر اک

 ناترسم یک اب اسم خب اتاپ 2

 هی لب است لابی ت سر یف ال تره سرش

 تنام دل وقبل ترک کرار غ نورد, لر ع

 ؛ںیلومضم

 7 72 ارز یو لعد کر راک لوک ت رماح
 ر 4 ۲ 4

 fe سر 7 لات ا با سرک م 4

 ۔:ہکں لذا ترم
 لات یار تمر اردا ر ن لوفر 7 | یاسر

 ۱ ۱ 5ں
 و کت رن ی وات ن مانا الومحرضح

 ےک ریا ارد اس هو یر اک رسام تر 112

 مرا باستان |
 ؟ےس ین نم ۱
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 لبد رن ذ وزیرو روی اوترا انکی رنات تمار ص
 ۔ ایر فرالا لوک تسارت اف: سط

 سدادئاق لگے اکلدخ سیاوش ری بجک

 سا دوخران ےہ اکی بن نسل س لنت ں امہ

 سرا تنے هادی سبیل
 سلام اب یقلیتکروج تا
 ادر رات ام مکس “بلوک ب الاب
 ںایلڑگاٹاپ ے كارچ ین کابین الب

 سیلاب هم فر اپ یر سر

 لورم رم صرف بس نر

 سس رخ راس و
 ( سارافون قو نشوقد نشر و

 و 90 تار یی
 2 فا لایت تینستتما ھت
 « بار: ریو .ریدقتا تابان یقشتث...لمصالرض يا
 ۰ ںیہتافیبلانزا اش یی تم تمام شی ارتلا باس ای اصدر

 یدال پلو لوف تیلو سار متت کیانی کورکی ا
 “نار ہے ایا را ضم ای تی ےس بس کپ ا تتماعخ یم نت
 یر ل وص ذکر لی غ ران الو ال سیم ی هام
 - بسر اپ قصر ظع 2 هک آه ردا. بلوغ تادف

 رت تھیم اک عاص ںیلدم اوہ توضح
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 تن نزن اتم تم اگر تعارض اند رطح ^

iےک تان اج ںی ہت فر اب کیک مگن فام ےہ  
 ثب 0ظ 20 یاسای ا ےس کے

 ترضع ےک نر اعتسرہزےک تیقلزو ہہ ہول شروا تی کرس سیم تالا 1

 7۶ بافی رک یت دیا ےن سم

 طلزم لورا ضحٰف لوص ول یفە لاس ےل کل ولد ےن شیٹ رو * ۱
 ۳ + ے اچ کب ادصن لفاد یس ادیان:

 ۰اا دن تسورگ سحر اه
 اف برات کسر دره مرند اف لس هک عین ا“
 نرم قرض باس نیش سس یت تر نخ
 مهر خالد رع زت ہور یک اد( رک رقح ادا اف بمعامل یک ب

 رفت سال کر طم سا راع سسس ا ھی اض یب رس یا ما
 یر درس فسیک سم A AL اضم اما کی

 یس یت رامات ےک تستر یر لب تال:
 ( دا شرا مب شی کمر اک سارتر رد گم ام امل وبشر: 7
 رز مشت قفس گچ بسم سل یا بل
 روا .مااتمنو رالعکےس ںاہج ان ید اہ اکر عی کت سو بس روا تما ی

 ۱ ےس سوم هنر ریش نت اج یب را
 مہ | سان ید اذیت بس 1 راتاو تر رم کد دارد

 ٩ تیبا تم

 ۱ rr) زا د ف ر انشا فح روم هریک
| 



 م۷

 ترف ۂلظدم یون قمر چال یب یخ نل دردم

 نیک پے مے کر دبے وردا ملانے دب صادر ڑی ف انار ت رمح «

 ےن انما انا کالم سدردا ت 4 اول ےک

 ںیللیہ اشا کب سی یب وذم ایفا کہف ایکس نیل

 گن یکم. بسا رس کس نی الاد نک
 مهار ی فکس ور 27 نٹ سلم 2 نارا ی

 مل اس بساط ں ورود رد تین اہے رہا کمر یر

 لا گیرد لک 0 سرور ترکی کلا اتا یک

LE U 
 اک وسدد ںیہ ےک نیہ یک گد ب باوک اےس وید سب
 صوت ملایر اتم ال کرک سا ےہ سا

 اد اب تمزاب ١أ تے ق تسہ ای ںڑتشرسْززج کرن ط ا رولع
 ج ا اد ارن الغ اکر جب توا مرہ بس نا 2 افغ لتس او

 ی ان ااک بت حا جخ الو ترضح یا ےہ چو دم وسلا توش

 ۱ بس انینعاحم جبر گ ساسان
 مقر هراس و تم اسب ران نسب

 اس رم هتس اف ما زمين ارگ سس یه | تسوي یارک توف

 ںیہ بات دو شل بیت را اس وقت نا یگ نس لا و

 ) نات سدد ترد طم رغد کر



۹ 
1 

1 
 ۲ل
۱ 
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 رک ی زرت واشار یری وفم ا۷/تن ۰  ےل 5

 یگ سدت ین تینا ( اونا تسزوعتسمالا ستاد رام بل

 الزاد و باش ضد اف سگ السد تست اس لود نوش شاف

 دگر خال د۷ ترضحعر املا اتس+ نایک ام مامی راشم اا رک ر
 ال اد اتم سداد ریس درد نر یر ماہ صام ب

 ےنہا لضعاف ماس نون موم ميز ناااو توضع سر شن تسرر

 ےک رم ادر ےل تسب اس سر ی کسے ناز

 تم او ری سورن و امر الو” تدع کمیت سقط ۱

 ا بابلاحل دراز تسریع قمار تماس کس اروا یارک ب خیام
 الوم تیم اب سن هوره تسزومو ردا اهگد ترس ما

 اوت ےل ےک رور کک ق وفا قم رو الا سٹیل وحرم کر رسنلام

 ایکس تال سے تو لات تسمه مر شک

 ر یی ےس تسدامضرظ دانا مس حج وصیت اناج

 ع لوقب«یاباب ایت دام ات ام توده تموم

 دس اتشس یل د ار ید ۱

 00 ایت بو یک ب راب کون اتات مارو توشی ویب ما

 ےںرہاتکل قنراپ ناول اع
 اجر نسب یر

 ۱ دن یف دا سر هم ۱

 ازم نا نز کبک زنش نیترات



 مم

 قیس کیک یل ست کر شد مورد ںیم زد وا
 یھب ٌ نکن ات مورحلا املا او افت از روا یس ےن ےک ن ر كاوا

 لوسالبا ذ لاس ےک دال اج کر ر کردا پا ےس و اکو یی کیا
 داوم ٹی وادی درو شف ولت تم توز گرہ
 سس لو سلب تا تست
 رد یم ١ء اتا گے س ایم ایہ کے ڑرڈ روف فن ای بت ورزش

 ماقا ضرروا کول با دس اپ ل اد اسر وت ان الو تیضح برس

 هی اد رر ردم سالہ ترد اد زا کچ رتا ںیم طس کابھی
 ناد کس ا یا ج اغ وج۷ سحور س اردا وغ کک اد اتت یک

 ن مشر اا لشق او یبا لبس وسلب ب لقبا تیزر یک اوت
 تم لو تم ارم ات كان الا زیا ہم ےسصد میز

 گرم رسم رز اشنا بار ظعو ار صب ےک

 ےگ فاشن یب
 قو ۸ ارفرت کوروش ےل ےک انکل و یاسین افتر تست

 خیل ۷ ںی ے۰پ درا نو ار ےک ا ےس اج اتر سی عت وما تاک ام

 ترضح مرکب ار رو دي اسکن و
 روفس یا اسد رر عل ردد اروستعلمر ر7 ات اروم" رب 7

 تک ور
 تلاظوفط زوما رح گل سزومو 07 شر لپ گہ کال

 لاع کل رفا رت یکن اراب ووو تقف لاس ےک ری. آں ہنس

 تسرد او لع ۷به سم 8, کس رب ای پل قم مچ پ

lı 
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 نسب کما یکتا گیگ عرق یوم را
 هر شا طیور اسارت ممے ور 005
 009 ب7ً 0+007
 ریپ ا یکم رقوم ےک همت ر بت وک اوو ما
 اقا ویزا تصميم حیدر اس حس 7 فنتق

 ۱ فوت 2 4 - 
 ار رت اوور اکا ا۔2لجل اسنمدا1 اےک آو ےیل ےہ یں کرت ۱
 تنم و ور ال یه حس او روم تا
 ںی یب ےس تس بسن یک یر صاحہرد ارب اک ےن ارگورٹ و ےک ساات لکا ا ق

 ضمانت سشوار +
 سوپ سا بام ایم رک فرم سا ساب کی محض رم ناب

 ترش گیتی ئر ایران ترش یوو حرقت ںی
 E لو کک ان اک ہا لنکا معا. ےہ یا
 اڈدر۸تیرضع: ےہ ایل رو 2 روتے ولی يا 7

 نم تری نے ا کر و ےہ یکن وک اع:
 وم سس ح لصاد خیلی تز ی سوم علم ام کت اد یا ب
 نس و ےس 0 کز اہل اط ندا:
 یافت دارا یه سرد خو هک سيم اب
 1 انسا تل ول لوط وا ستيل وق هددت س رر ی ہل وترا

 نارراۓارٹر نب تایبد و مزون هست شو فتو

 مت عرش و نی نگه دادید بکس ان الا

۱ 
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یت ارواح لاتا سنع
 را

f ۰ 
 ۲ ا بعمل را کر توی سام 1

 ہا کب آس ےل ضم ںی ور پست ا 4 آے سک سس فرا ےام

 یل اس تقی کت ساغر ور دات لداس

 متن اک ت عاص حش قسقا ترضع یر ٹا ےس راد اکیا

 انک ولاد کے سود ےس اھا ےک اوہ اش جےر کیتی
 است مان لوس یتا ن بحر فالو ترنم ج طو رازی تمل

 لوچ اف لاشه باربی طب زتمھ غیب تا تخمک
 ان تک رو ید سن برسی تفت رو. اف ٹیم گرد کیل ارس

 رد رفته کت مریلا یه اس هک بر لیبیدت
 ٰ او س ناتن ۸ علرصلا م انہ اب ےس بع اصر ورازا ت ونعم وکے سوتی ہا
 نب بد راک کیا لک دا را بست سیاق تبا

 سا اتے کب ینو یلدا طبس سای سرکوب ی

 رشت بس کت دخاج سا سس باکس ند اما اک ےررا اظ ایک درک

 ( ورک سکه بیر ال تاس کہ دص رشا روم الو تر ےےساوہ اہ

 رر کبوتر تن یی جون فا ار ےن تھک

 صدر عرب همسر تشک 7
 ید فی و .Sone سارتخاد ق ARE ےک الا

 2027 07 شمیم وب تار اسپم

 و ابتشکس رتبه کا کسںیفن 4 ور اف لطب اس ا0ت رضع

۰ 

۱ 
3 

 مر

۱ 4 
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 نیل ادا. اوہ رور اون رکا س ا یو

 ےک لیذااڈلانل اد اضو کل یز 7 اے م منوتو اک سس

 رک ۳
 | نوید الغرب اکا رش کاش وریا تاس أ

 تل سا هبستا داتا سا يادوو یاب اک اکر ہہ درس اردو مهسا

 ےک عا اتلاف ب ےک ا ناور رر ندب تس کا یس دد تس شراع ےس

 ندید شم مکس مک ۱
 یب آس فا تب وز ےگ یر لدتا یری لایت شرا:
 سوقی سا تمدن شام مار دیار تطرأ

 “ا بس هو وا ںیہ بسر لات دم ےہ براڈ دور کا آں اہ - ےس اما

 2 الرداء ے ای اد رر ایش کیا ےس نئی ولالا ۔زواجتے سرور مر وا

 9 شی مس

 و و کل اما کس کرو رو لورم اکرم لاو کت تم اب

 'ےرسرروا ےإدلےہد تسد شیب یوتتر لس رور ماب الر رو ا ےس رج

 جر کج ها لس سیو لاک کش وا 2

 فنر ہود کرب رمد ےس رر رک ےس راپ گزار ادر ت دوم 4

 شیلا یم ٢ تپ ویو بولخسرو ود ہےکہ اے ویلا ا

 شش تاکہ کتب a شا طیب بیع لیا ٤
 ارب رووا قر ترا ا کل و رض یی ےک

 اد ذاتی امر اکا باک تا رار من یدولو قا 2 اا 1

 دمت ی یاس ارس سن ایی سیر الا

۲ 
۱ 

 اا

 ہوس س ر کا کل رس یس تس



rr 

 rn راد ماسات درم ۔ لا مروہ یز ےک نیک ند

 ا تضفرق لس ںیم یس ید بک یک 4

 اص یی ظاندر متین  تضب ےس یت آی بت کسب يک

 ایکن نیت فنا اکی حس تعا کپ اردا
 )اا, از کیم 6۵۹ صر شر

 اتصالا ر کتک بسسس سس ےک ری کد ملے لارا

 TT عا | هر

 ۳ اس ای ناپ تک لاس سید ےیروپ ےک ا کش شیت اپ نسوحنے عیب ےس بس سیم

 ها گرو لس یواش ور ورخ عع

 ته ک کک ات بي يا افا پارا کک یس

 تروا لی ایماکی ےس سل باهم وس تے هریک قتل وزیر

 نم کراس ا اور اظ باب عم ےہ ل
 ۱ مک« و ام ناف کن اتش 2

 میس و بسر نو وفا ری یر اقت راج عالم او یفیسلب

 کت داب نورا لمر ر فن ر اس 0

 ا ا اکر مرن طل یر ارل ں ا بیس 6ر

 ۱ . سن توتم حمام وب
 کلی تاقوا ضاھخاب سم ںوسلی کن ساکن کبک وس(

 استر ند کی مان

 سرو یت دیگ ید ۶اض رکز بستر ©

 : یون هل یریم لس تام روش ورم کس

١ 



rr 

 یوا تمالا گردد یدک ر مانا تر کیر نک ۳ہ
 ہہ سال داس ےک یاس ا نا ماا اد ےس دند دوپ ۱

 ما کیر اھڑم نار یٹیئا اک دن ان تال گیت رم ںیم
 رزم لمر ت ل کیا را ساق کل دزبم تو گی دن کی دس
 ما ی نت سہ مد لو کد ایست تگ

 می ےک ا ان ملک نیس کس نازنساپ بی او ےنآ ہوا ےک ۱
 ناتورئمرل ی لال ادب تس م دراو مس بب تای کر تابت ا بی رس ۱

 لا تو سارن افتد ام یک ادا سه ایی( ےس سگ
  توش ھٹیب 70
 ہپ تیق جر کت تنا ئاق تال کر ران شپ شا تاملوم ہد
 لی تي سه لس ناف ملا سنا دہ
 اس رکن جی اشا روا لات کن ون هک ےک زن سا ار ےب
 هر بل سین ۷ے کن 1 کراس ان ترضح ےل سا. اگل 12 سرم

 کت ir یت فوٹو دایف س پا کت سدادہددا تم افم یک ں ولیم

 یک اں یاش یہ اوس ١ ںی لوعلضروا ںوص تحت ےک وت یش نا کی
 روم ترطع.ثیعارع حرفم اوست وضع سوق سالار رم

 7 بیپ بسوی ورم 7 نل 72227
 ِ ۳ راد یوتن ںیم سالا اک ریو ۱

 رم ہد ارگ یس تعا یا یس سید ب ںی تعا قت ارس
 تن یک اما نل ارد ترش نم دسر یاس ام تما ںیہ داخ ۱

 تیر شک ا باس اطب کن ان یف قر ا سس! ےہ کش دددصتم ار ا



rr 

 و گیسےلری ویو فی ےل ےک ڳل صاع کو وق ارات

 ات ا. ںی ناپ نانی وم /م ےس اتری: ہگرنج یداآں صحت

 تے اشد لوا نیا مالسار کت یاس ایم

 مکا البرود یہ د ٹچ قلا ین یر هاد پس یتش ساما امن

 رن حلم 1 لسا ل اورہ ددا ےب IES زل اسے

 (نیدص ظن ر بس تقویم سي قار

 سہ دہر و یہ | س تیبا را
 دلت اب ہد وک س ی ل ب ادا ےس ںی

 س ماش نویسم لا ۔ ےس خدموا رہ لوط کبک 7

 ر تمامی تے
 ]و OE رس ن ولات ںاہہ سس ۔ےہ تا نایک #تشاا

 ےک آکے ن اید الم ں دیا کک کس درون ید ہد ں اد یدک 7
 ام کراتین ےئل سا تا یک نہ ایکس فیس لم

 | و

 ص70 نانسی هجوم« ۔ قدم

 اکی نات ترش ترسم ۱۹۳۹ لاس لذا. ست ناتن( [اگےے

 اتالم ت رشم. یس لاند ۳ نفت

 | کلا دویب الوم ترض سس تخم اس ترم ی
 ۱ االرس ترح۔ یار ایر اطر ی اتالار توضع. یاب مط یر الر ہت رح

 ۳ رول وم خال یتا الر رضع خدمت رپ لو ونعم ی ول ا سم ی

 ات تک نل ےس نامور هوس سفارت ور رب گرا

1 



fra 

 E اپ ا
 نا ااغ ببر توک وتش رپ یوگا فی

 ریس ارسطو بسیار جور یخ“ اما ا ےس ےہ و مے ا و. ا ,رج ایس ا
 ناتوان اجر نریم قو:
 فست نا سر شی مچ 2 ۶ 07
 رع اتمت کاج وک ات یر پیچ ےس یو شپ بانو ا
 ۱ رد تقویت« یر خالد

 ۔ اکر وداکراتانراشنلقق ہم تضۓ ں رلینسز ایزاکر ہ3۰ ۷ ےس ۹۶۳ ٣

e IANاخ اللر اک ی لا بلا ی ں ونا سج یک ع اک یا س رنو لوت یکن ولالا الر لا )ید  

 تر سا ضد بسم سا
 لطفی کد کی تاب م ںی ظالم ونوس ین
 و ات و نما ون ي٦ وار وک وک ا
 7 بیل زکام ل ددد ےھت تام ند ارم ا روکا

 کس کیک لح بری اسم یے اس کن ںونیٹس یی رکی ہا ا
 ابر روم ی

 وک ےک تسود پے ار ات اتت یا ۱
 ںیم وکم ریا ددان ت ینہ ال تیا ب ںی داتا ورکا
 لسانا دا یو افت کٹ شا نالو ترت تہ الار گوت ا زىمىن لسا

 تت ےہ )کت سمیر وا سلگمناگے بولد ےس العرب ایر ناموس “لب مال

 7 ں رمل یش شوگیسن انسسددن وج نیلی نیب قت کلم تردععںاسلایآ×

3 
 رد نایک ےعت دل ۱



 ٢۲۷م

 لان العال رک ی شا یر تہ الع تس ی بدا بلاک ت ےت وہی یپس در یت

 | ونستمر فیر سس ۰ ا
 اس وفات اہک کد اورق ہا اب سررت تسر کدی

 نب رکا یررادر اس سا اتوا ںی وزرا یاس یک اراب

 ۱ لئ ر گر گرم ہزگر ر۹ 7 7 لس الع تیم ۃلرل۹ ۵چل

 ےب نا سرم تفکر مر قورت تک
 2 ی ما مکه

 ےن اشر بشمال ترذع دا یر اتات ونص واچ سو ماش الغ ید

 20 ترا یمن ام کس سکس طي سلطه الف ےک ما. تسد

 2 ا لرم ترص نیول د ہد الگ بایت. 4 ترم اینوسو اش را

 ۱ 1 اخیر اسا ےک ریل ابدگیخ الو ترذمتردا.یرسلما

 مر واسم پر کر
 : مل ر اسر رقاب ارت. ایل مرور ب اہ بدرب ل DA فکر نیس

 ہل رک تما کر پیو ہا عسکر اکا ا اےس ایر ادات

 سس ان تسلدرب 4 لمت ط اوج ناکا دستش کی ےس لع

 اد ی وضاع تمار نب ےس ب ایمی مایک مالا
 ارم | یف ئر نبرد عرق یی غمن تن نرم” اشغل ر شماغ
 ۱ ایر دوو مت اا ہطق ےس یول لدا (الوسیوا

 1 و فضا کن حج یب لام تمیز نر تر ایر نل ایک تام ےل

 ضرب کن ات م این ئرپ بایصاکں اکی او لنکن
 ا 2 اج ریو یم : ۳ ۲

 3 مت هام تست فرو ته اضاو خیلی ےل تم ]صر وت ام الوم

 ےہ

1 
۱۰ 

hh 
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 تمت ملکی و ادرروا ےک یھت ےس غارت یاو د ور 4 ناسا هد 7

 مس ارکن انسا انتی ژب ےس بس یگ زا هتک س ادصا ےس تیر /

 قم اس دل سد یر تیم نان کنان نه
 یگ ام تستر اتش یمن وز رسا
 لس سیروس راس نت بت ١

 دو
 (بجا وما عانزوِلروک رتا ذخر ۳

 تگ اتریش سیل با
 ترنمرالاس کک اھت اش یخ بر سند ساس منم * :

 ےن یب ایسا ی ام تس دے ناک ب مو سلو ھم قیامت یم فرش ام
 راز لوس نرم س غ انار ترمن اط تااپ 1 تصقلط رس ےج ۹

 یا تہ لاش ےس ناب تاس کر رفد ید ندی خش ناز 0
 مات ونک رس خش را

 مقیاس يک وس آسیہ
 روا ۔ایددصیف زن اتمف لوایح کام ی زمان

 مه و بس تاکسی تی
 لا ملات فا اکے اتاپ سس ناشننام یے يرينلذج

 یگ مص اقوا در ترعب ےل ات ےس ےتارڈ تخواو ںیم یی سی گڈ

 ات وا حا اما ےس نان لر بخ ار السالا نس بیت لی

 _۔ ےہلاڈ اس ےک ملے م لعد سا۹۵ ۱ یب لس ےک ہر اپی السار تت 5
 یز ےگ ےس یل شت ی یرکہ ید هست اوهایدایبسسوم 1

۱ 

 تتاح

3٦ 



 مم

 قر نان کرام کد اردا رد تیر دا یز مادامت یگ

 2۲ رس اسم سم مارس تر تن ا عرض شک

 : رسم ما صناد حر الا سی سوا مال اد ! گور تمحشردا۔ هیس

 ۱ 19 هر تکر »ترک شم زور یشپوچادز ورم منزوم)

 ۶ ناں ید د ن رنک ےس بج یون راسب 0 کروم
 | کراس یواش

 رد وادلاراد دوخ سینا تن برش لک ردد
 ۱ مولر لوا ت اک عع قم ار ور سرا

 ts تاتار مح ےس یر یڑم ںی مار دا اھت انک
 ٢ل یلااد ترس کو انتشال ت رمح تس الا ی هرس گر تن فا

2۰ 

 و ار ر تر رص ن و گرما مس شر پد سا ےک رولو

 ا رادار قشر بیپ بوم فیش تست
 اِ ا توس اتا ر ندید درر خد ایاالت طح نوید
 عدس ال٣ ترضع تریلر م واحاارار ر٣۷ بحاص بند وحمی برا ان لو

 سس ےس سوپ راز اد تا یک
 ۳ ےس تہہ ردا ی یر ان اف اط ھی رات ال تضحح ید

 اف افت ام سگ گم دل الو نیا

 1 ۳ شم امیر تر ن اردا نولس رت
 1 اش سرکار ارم رم ۔ ےل اش ںی رک
 1 تمت ید اکا ت دارم ےک غ او ر لگا ےیل یکے £

 رھا سو یے قوت وضع تمل ا اتت یی یم

| 
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 ت کرار وا کر ترور مایا ہر تالو ت رمح یگ رش
 ۔ ےس وف تیما کک کو سوتا کرارا نادر 7
 گیر ےن نیلاف سر اند سا ییہ اج وہ لنت وج لئ:
 ےب سا ےس اھا نانو ل ماش یم ےہ تما ھوا نی عیب بل لس دو
 مش تپ تیر 7 یم رجب یکم اوم تخار رش تو ید طلب

 انالوم ترضح ولد ولعل یر ص “ن خو سش الم ترنم نو لعل مر دص ےہ ےک نک رفا تورا و لا
 اسد کرادی ام ل٭شا لو ترضحح ترحاص عفن ۵

 ۔ ےن ےک ایر رشا او ےن سما تک سنی ےک نو تقوا ذات تب گن اتم ایدےدداوعنااکطباض ےب

 اف کافر بررسی اس ا ہے ںی امر ئی اف اے ایک ماند س سک س |: تسریع سگ
 وہ عج مر کک یم ا۹۴ رب ےس اک لور تقم کس اکے ےس راس
 تی ساک کن تسلیت را اض عن
 0001 ھر تنت نزد نوس ا ےترہ بننا را سرم کج کر ارنب ادات اوبن ماس
 یسک ےک اےک سک اےس سرو اس فر درا سا
 جت ترس یر تب تورها کسر
 ترا انا تی لر ی ےن بام

 آ
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 ۲ لل اء را تیر رق رپ رن ی دندو تالف تسد توا ترشا

 ہوا س لاکر لاس سن نس یک A1 اسررد ا ید اتنے تس تسہس

 ۳ 7 عرب زاد و الخ تے ےک 2 ُ

 سرو لوک سم ایک سکے ناول نشد نوش ین
 ١ کیا شاول 2 217 9 0 اک

 e ءاھب ےک السا نی ںیم اتنی دنیپ سا اک مر ایا اس ےگ صم

 (قار دالرو نانی یم
 روک یز ےل را بح اسدی عت گل بازج

 ا شیر وتا نم مراد او ےب اما دنس ایی

 زا ناعوت ترس اتیا ررد زا ITA فی ۲ ارا وس

 را عن وم یس لوس ترم نا سے ہر 77

1 

9 

 آس +ایکتض ارد ین لیکس تشیع یخ کن گدا ےس ت للا
 ایک ج یکی دای ین یاں یش کت ری مو نزف ےن بعاد یر مہم باو.
 رهام رخ اوم یو دن ك الس الع مزل اد و تم ] مس لعم

 "کا بستر ضح تسب یک ت اہ عت ی ر نایت (ل رک تغرم ردا

 ۳ توجد ق ناار ایڈ یکم را هتک تم +7 شرت

 1 ا یر ھے نک سی وا تگ روش رو تک

1 
۱ 

 خاک

 )د ال رقم نوک لرصح)

 ۲ 3 و بعد تار

 1 را گیس کان سید اار کاب تح اصر رخ ال٢ تر طح

 / 1 دیلی نت ان هاکه یسک تال ہي کن ۳1 یم اتے

1 
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 2 صا کا 2002 | بس نوک طنز

 کس تست ید ںیہ ےک ی ام کیو سرا تلا ا

 له نرود در ار قرص بحاص فض می تضاادو مت فو
 اد نن راسم ارا یر تن یان لخت وے تک شو لا

 ا+ت ان 7 صحیح ارور کم اغ یر۹ هر سرک نورا 4

 تضع. اتمر ظالم ترم! ررر مایا
 کرنا ی جفم لوم ترزمجم»ا رفت کم لر ترم. ی ہدنن ابر عال:

 «ی تست نلرم یک ی یر منام بخار ر انارو تز وع دال نا.

 یت سس بے هضم ی
 ا ملی عکاف نیز کب صادر یر خار ترم رپجفو کم سا 9

 (LS ری لا 7 "تم کم نرو اک

 دع هنگ فهم یش د یر ےس 00-202 ترس حر الا

 بین اگه نا بس لاک رگ
 ےک ارز کافی ہارصاقتبادرزرب ےگ اسکا ای مایا

 م"'ھتی٣ا 75 0 ورتل سا
 ین نم مانع اه Iz ef کت 7

 مچ بو ص990 تضح سا. تیر

salهک نرو وکر لاس کرو ےس بنای کرت موتس نیل ان اوخ یم  

 تیرہ i +0 تيم ما ۱

 1 تو خط وکٹ یرخآےگ زا ون پا

 ےس بس لف وو صوم لو تروح ےس نشر سکہ وشر کک ساددا تسر ۳

۱ 
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 ا ضا رن نس کیا ترک ار طفوا قدذ تعلق یر تبہزوصنيڑب
 شاپ نیا کلا ذوب ل وقلم بسا تک ترا ھت لکیر ی چ م
 اے شیر لم لسا ترابا ادرک اب پ ںیہ ےنکدود ںاہہنمف
 ۱ رس کت حج دا کتان ی اف

 سر را یک کوے ےل ےن ات
 ٠ نر رف افتاب نری اب اف س البا اسی کیر
 : ترور. کسو قرم کیہ و لری ڑشادماہ لاب تصد ستقف
 ارق کا انک ھوا ل مبصر تینععرابحاص عف تفص روم
 تا قاذنارپ تال ضلےن پت وہ اد یت فر ۔ایگ
 . | تیرہ اتات حاس دق ط'لرترنعرا کر سس اعد رک

 سام ری یھب یر رولدا سرلا تس رعب اکا تراز
 2ْ درسا بصوم شی تفاوت دبی ود عو انا "9

 210 ان سر اذلو ترطزوا تر ماکںت میز مرک اورا وم

DS Eاپ رم بص  
 رس هک لسا دالفت یدکی ری یاری

 تم ید نس ےن یگ رل شرس ترن نوال بج
 1 وا زار و ترا بید طب دال ےک تم رر ں۹

 زائاہلیعسضنما۔ ام ندامت ورب اک ب صام یر نالو تزعل دا

 ااو درک کیک کور بسا یار ظن نیواک یتا ریان ید کپ اک
 یز اکروا تک ےرود فوت کن نفس تیم

۴ E؛  
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 بم طور یحاصیرلصفاں طد)انلو توش بعام بخش
 روتلاب تسویه راهم ام تعا انالو ہت رعد
 ۸ ےک آرد سس صف پ بل امہ ےس ا زر دی شارشپ

 س نایات ریت یک سین شفا ںوکالے ناضین یس یگ

 نوعاي ناو 0007 مبتلا اقلام ۹۰ ناشر"

 نالن فنی پي بکر هگس اد
 نیل 1 - تلف شب تا یل یتا

 و تب هر بانکی رقع الس کہ زرت



rrr 

 ی الو تض ال نو

 روسی رد خش بس
 ۔ ےک رہامان تو نین تیباہت ےس یس نھ. ےہ ادب ںیمو1 ۸۹۱ قلاع ح۱۰۰۹ ںیم

 ںٍ راز ین این اقف در سرد ر لمت ات )در وا ۔ایم ڑنےس رہ ایر لاو ےت اد ن آرق
 لی شد بد کئ تیوب ا لس اع روا دار دلم یا ی 7 ۳ لاتی را ی اپ اعطا وسواس لر ها کد یکم

 بو روس نر عمو لا
 مان( سین ص رس( فریم مس و
 ملت تیر ی ری لمس ساک سر
 ۱ ےشخر ۷ برتی مع بر یرباگ عروس طب ضس ن سلفو
 ۲ رهایی یسک کل ولد لاردا

 گچ لوس رب کت فرز تامر قی یم
۱ 
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 لر تی ےب رر دص کہ یک اق رر یال لو ور ر

 تای ںی شمہاسرکے انسا اگد ےس تا س اۃزامن ات اہ والی اکا کپ
 یہا ین یی مد ےک باس لیا رض اوشا ب
 شون کمان یلرتر ی پیکر و انس سس تکه بم
 نر کک کر رخل شا لوب ںی س اردا ید ایمن یمالس اد
 تورم تام نیر دلو و 00,

 PISA ره جرم برود کس نر دا ۔ےبب
 کر سویا فرم نر کک یہ کک
 رہاسیا شارب تیس ۲تسلودپ گز ی اسٹوا ل وشک کا

 ی سد رب شتر عبد جادو شرع
 یا نلرم زمہ تم کرک سه پئآء ہالع ےک وم اکی لات
 طارمی تی 7 سو کد هر اولنی احور اس ےک یو ناق

eهست رک ط جک ترص لوا لسا ل ای تس اراک او تس اب  

 نزن توشکت اب ار ٹل شو ا ل ابشر رتل اس نسوا

 د رکے تر اف پارک ع یول تات سالار کب ےس وپ

 ہرا اسڑ مردان لس في نت ہل ں رب ےک ˆ

 ؟ داق تل لار ب ونس تح
 شکوک ا او ہک کس لوسئار ا کرسکے اف پکے تی

 یا پاقا ےس یا ےس اباد رکے وح کک ل اتتد سیب غر س ا ا

 لپ یتیم ی کمر ات سم گستر
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 ( وال گر از تاییمالس دادا ئو طم ۰۷ہ عزیر :ا)گراکرز ۔ےھت تک

 بلی اوم شدم ےس ےہ اب کک اگرچ پرا م 1
 ےس و رد تد اتات سالو ذح یت 2 2

 رگ قیر شلیک جلو
 7 2 رد
 یکی وس دیلی قار شا

 تک نگ وس ن بلد سریعتر می ےک تم الار مردہ کانپ

 تربت نر زط یر دورداایکر یراج مااکے اسٹیٹ وتر اب اج
7 ٍ 

 هر سرکرده وتو ص ںی رسا یل عاد قالغا ےک ںیم

 ےس ےب ںیم ںومماک علت تر رب کت اشک هب م نیا رک

 1 درز شو تاز

 2 لا إب ایما روک اوا مسررب ںی ۱۹۷۵ اردد یا
 لکا بد رزم سنگر ما ا 7 ۱ ےررش ےگ

 نسب مو زند مک رم ںی تود سا گڑ ین کرک

 تمر ا رام بست گن یمن زی ا ان برش ےشارہرونم

 ادد یک سا لاء 7 یک اهدا انس ےس تفریح

 بم بیلضر متر وم تضعمعسر کن اودرو یگ پ ا. ایک و ہے سرو

 اے منہ یہ سیہ اتاپ ترش رر صاع یر انارو تی ضح ااعل تم
 ہہو د ایز ور الد تنبع ےگ ہم نرفد سہاگ می رخ ہا نس یا

1 
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 رب ولد رولعلااد ےک وتم اباوع یت گلہ تیر سک بے ساتن

 ام انا با ںیم اکو تیدسم شرط و تم ےس
 ےب اار دربند تش ارور لوط کا یکم نکلا ماعدت اس لاس کیر ب اف
 تمت تس ا ری اے کم ات نر اف رام ار الار ہر دا ےس

 ورک ساران ل رک س س ےک لام تارو لوڈ ےس یا

 گیگ دا تر ا اراک ارانب ےک ل غ اشم یس اسید یوم منم

 نیز رها ین نارا کے سوبر ابی لو یکے سس بلاس ےک تند

 اف ارج لای ا تیم یس وترا زلوم ترص ےس مر ربات
 رد اج » و 2 شیرینی رد کسب ےک نگر شک لوبنان ام

 ن اشیلام سکی اوہ عرشی ور ںوصکول سقم مان مد
 ےک ور بسا یا ج آے س بر ہنس ےہ یار یوم
 4 کوب ستم اقروا ۔ ںی ہر نط ں ام یس را ہر وا تسحظقعارم

 ےس ںاہڑعس راس یھ طر وم الو ما ادا
 لات سر ےس مایک تقف کد لرد ای کدو رلشخو راک ہرازہ

 اطغ نکے رم مر شا ںی وے فرش تای گم ورم
 ا سد ورمز رل البلام انہ ایر ۔ ںی ۔ ےس

م رد یل ےک اکل وصح
 نت وه

 ےساچ مع سویا یبا 1
 رو نکس را کتی منتسب اتکا

 تساوی کراس یکی |

 .2 را نانو سو یدان براق بزم سا سر



fen 

 اکر ادا تا ںی کار وا ۔ںیہ ید نقی ا
 یکم ایر الو ترض قشر ال تنصیب ہیلع انا. ےس

 تیح۔ یہ سک نت ا ظفاع تیدعع جام یر تام تام تیذمع

 ان) ۷ ترضح۔ ٌیدْجرِدنسترُکا نر ربا جت ترطعع یر فی تر الوم

 ترم نم تر اذن یر راہ مس لی
 ما ی رد ید لس ییہ الوت ر عدردا ئو اتل ر تسمه

 مسس سان انمشو یگ نف یر روا یک جد رہ منٹ ےکر نم دان ںوہنج ںیہ

 س منکر شاد بصیر لونا دارګ ع یدالآ

 شرت ےگ ےک رپ ےک کری تشن اےس رر کا تس ازا ےک کوسا

 تن نم اش تسلیت سا ں یتا سض ماں دوگس یا سیزن یگ
 افر دل شروع سر ساب ۰ اد یل اد ن اج ےک

 ر صو اکی فاسد نکو ا ت 7 اک لان آیٰلاوہانم اساکل اومالا سوط

 Le O روا

 هو کر نر دزد س لر نایت غم« کی رصد شب
 ۳3 تا فک ددا ند کرایا دقو سفیکی ی

 ترس فر
 ل ارتد نریم ےک ین ہیک السر یدایکن انسان ِ

 س رام ےن یو تونا مس افریقہ رزم. |

 کا ر ررر دک سوگ سا لیلا سهم
 ت رطح کوچ درک السا و لس اتوا تک دوچار

 روا نال ےک کدام ا ا. ناتسنافا ت نی صادع نس الور نہا

۱ 
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 راس اکا د ایک دانے ا اےک بر فو اشماپ بلاط ءاش رو ں د ررک ۱
 ےک رکی الس اروا وو مسکن انتسیش نیر دا ۔ یک تمافاط ےس نا ےک کس اک

 یر كہ مما اف داخ اپ ا سلا ام نیک اتنی ایق ١
 ناشر ارگ وساب شرو اب . ےس تشک خار می نہی ساون ا

 لا دیت یکن دلسارایرل یک 20 ئی گڈ ہضم کما

 اس دز کارم ارم ام هو میخ دا نگ ےک ماش ۱

 ۔ایگوہتمصن ےایند ےئوہ ےن سیل دریغ اکی دنیا
 نم درد رس هارو الو ردع اس ا ےن دعب نا ۱

 دعایی ان الو تنور تتلو تر ا بش

 5 همسر فررصیم السا بیم اے ڈر سا

 تی و , ۱
 یر تم رس تک
 سض ناتسدرئہر یب ےک پا ا چہ ترشوا ۰ ۵

 و اف واو آی سس بس لس ےک قمی ورا تگ لس بدا

 ِ یقه ابا امورو یک دما هی اوج. لون لے نومبر هی

 ر ارم عب تک یو 7756۳ رس یاب گ تن مهم
 انتل ترنم تالا ہگںادر جد کس ا باد شہ باوا
 و از یناتتشونم مد کور از ےس یم الن یک نسوا درگ ٹل اوہ +

 رام واخلم ال گر کب ٹپ لم ھے تراس یال
 کر السال اد ںی ء۱۹۲۳ع ها طسر ےس اسرار اا یا الو دا هزرا

 فر کیم



۳ 

 نہاقےداسءربتسوکمی وسعماضطخ تیکه نبی
 جا ا تیم اطهار جا او تسالزرحو

 ےایکت مر اہک یکت یز لا بد ےس یدوزآ لو ارت شرب جن
 رد ںی تکو ل کے ا ب ےک کے لر اک ل واس کل وزنی مدد

 نر شیکی کیا. جابه یی هنوز ک
 از

 نہر کیک ین تستی
 قم ویسی یدا دولتی

 بن اصت ی تیانذو یاس لوم ارتفاع ےت اپ ترک سا تم هدا

 نہج ےاوفھ- _حاقل/ ہى, نیلسلاھنہم رم :ںہلسلاحلیم
 0 ابتک وکی 0 0
 وکی درک یک قطا ںیہ تردد کہ اط سید رک ترم

 بم ویو کس کرم مد
 نگیرید ذرات تسمه کا
 تر رم دعس ا سہ دردی کہ دھند یی ڈ میز ت هوروا_ یک وتو ےل طا

 هومن سس زار ید اگر تب یز ارت قیر مس دا

 رک کام تاک شپ نار. تک اب کر نما طوطیدادوفد ددمق فا

 7 ید گزاره سی ی اس لد کر
 رک لس مار اساس گم ذ نرو جم تورلا بر دار

 یاب رد ره ال اہک لم تالا رجم ےس



(mi 

 ساک کس ان ےن ناھن ہیچ ی لیا ا

 یاس کت ست و ساب ماست رس ات تم ۳

 نیش سس یی بصاص نرو لود ن ومع ےل تابا.

 [# ےن پا ےک م ارتش میسر تر نا ضمایر ی
 ےس نشا یی روا «لباد یر ایس ےن ےہود ف نوط اکر

 ہت رر 26
 تاپ کل ناب سدج. ےہ تعا ت سیر فون کک ییا ویک مد ام:

e 
 . اغ م شرات اد کین ید ود ےن ڈر مالع

 رگ نین بني نوا بہم سم نیں ید آس وت کا ساد د س واتس ٹپ

 + ےس کا اکا اپ الوند نا لسم ا تیس تلتف ر

a۱ کب  

 سال ہہ ےہ رت وک
 گر اسم قر دا تمیم ےل کرایا قول ترازو 5

 مر تا لس ےھت فورد هی از سو

 تور یکن ایل اط ےل ں ولا سے ںوہ اروا ےک ی ام ت سور کج

و اوقات قر سای د کس جد کن ات وا
 ما 3 7 

 رس اه و یوسف
 نر را سگ فکس یاب س تست
 "یا یا تر ماسال کو اعرب اکا انا ےس تعیین من

7 ۱ 



wr 

 N ES عتفم

 اپ ترضح یس ست )رٰہعرمع 3 0 لیس الورع 1

 کا دف کید افااا وتمص یش لیا طا اول ترنم مي ادم

 ریال تر هاب ما توش کر ام سی عزم اندر تر عع

 لار تعم لاک ب بصاص ر کن ر ق غسان ت رمح نالن ئا ان۷ تو رب
 تی ترنم رفتم اشتها وحید یوم

 زا لا - بل اش نوید رام مان ا لب ی الورم یبا
 3 ا سال تر تمرایقتر زی طعم ارد 1۹۷۸م ےن

 تعا ےک تارا کرن امت حیدا ےتاہیکر ہت رب وم نل ےک اتم ایت
 0 سراج سس 9 9 نادر
 کت سج عا یگ. ال طلوع کس ایرج یاس
 ام ضایع یر کم رجب کباب نر دعا
4 1 
 1 اه عاص و تہ ]فط ار صر ضعر 7 ارض ایمر دا

 نم سم دم ٹ دس دوو لس
 ۸ٰ روح کم سود یتا یف ایک مفر کک ماست کوا اد اس

 1 E تن اوپر کب سصاصم یر انور وا نم حرف
 انس اس شرع مز زظ انالو شوا اسم شم ےن 7 ور مت هما

 ۰ ٤ ایما تای کوہ ید بن

 اا تسال لوپا پ سل ںی ںی کر ایک تک باصاوم
 ۱ ۱ هرم ب ایما زنا

 ےہ

۱۰ 



fer 

 دانے ربا
 + یاب فنا اتن الا يآ“

 نیک وب کردا کن ےن ئاق
 اتال زر الع فسا اےس روی ےس ےل اتے یک ل ہیرا:

 4 بخت او ےک یو ال تو کس ابا 6 السا تلیہاظ ایا

 لاش ںی ناتا تع دودا شی یت گرد نایب سا
 روا رل یی ےس بح ام نی ی شا نام رشاد ز اع کروم کب ۳

 نا شین این ےن ١ےک صام یر طا نال ددا یف منی سن ال و ناک تیما

 ےس تیرشکایدامیدا یرحم ئ٣ - 0 ریتودچروا یس 2

 وذ نیا تال کر خور شرخ
 قشم تن رضایا ںی ناتسکاپ بیر ا یددا گرام ٘

 تم لر لر ہٹ رت ياد
 ۳ ناشی لا فالو و ید ترور ش رول را 0

 کسر قره سگ
 شہ ںیہن 9 ھا ےک نہی الم 7

 7 انو کر ی رود ےک 3 ںی اس ےہ رام 9 زر یی مو و مس ا

 ےس تگ روط یکتا لئرط »ناسا یر الو سس

 نقش 6 ساروا گرما ےس مم سہ 7 مہا و اا و 1 ب 7

 ب۹« نر ملک الا ںی قال یر ورک ےرا کا
 ۶ دم تسرد هد اتنی 2 کت اف ینہ میکس سا

7 
۰5 
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 ےک اتاپ ردا ایکو رم یر راظ فون ناتسددنر یہ2 ناتسک

 یر سال اتمام کوہ تدر کر راو
 1 کای السا نیم داش لوک تم حط س السی اتو

 ودب ال ابر خو او کراس
 و ات ناسا ید هر یاد تاک
 ےک ےس د

 اار و
Eاوری و  

 رر 0
 8 ےک سا ریہ ید اب یالس نیما وب دک نان یک

 بے ارت رمو ی دهد تراک آیا ی ناتو

 ال سپر اشقوس نیا ےس ضوسالز با سا
 ِ یم ایم لکیر ترو کی السا

 یلیہط ا)کعرمح/ٰناحمحازظاا)ہترنعل دے ںرتاہادر رضی
28 

 ۱ ںیم تروس گرو هان سین تقصیر

 ب ان پس ناک نل کرا ناز یوم کن ات کن ایڈودراروا ےئل
 3L سٹ ںیتسعم یک تعامد رو اےک یر یر ک کد اب ساک اس کس لول نت و سس صا سک

 ان ت ودرا ےس یش کن نیر ور ں ید رقت یا لام دے مات

 ۔ تک! ارالعا دیتا

 1 گرم کره ات ادر رقیب ےک س اردا توڑ رک دکل اسب

 ۱ 1 را الوم عر ظالم ے ود روا اع سر طال ووا لای

۱ 

1 

۰ 

U 

۲ 

 ا



۴٢۵ 

 ا و و گر شکر ادرزقروا ےہ رہا ب
 آن نر اطردا۔اتک اگ: رد اک نا رشم ےس یی رصاص یکی طا ترد

 ۔اھت یا یے تشک سار ترسو ےک ب

 ںی وون رس ا صام بیش ری نم ا 7
 ل 7 ۶ ٤ ۳ و ۳

 ی ےک

E EL۔ یک اک ور از  
 سگ سیم لوس طبس یزد
 ناب هرس ولد سرکس قا راس اس شش

il;نری الاخ تل کراس ےس شارا ند یک بصاص یر  

 دعای گم ور زن بما نا عزم عر را لش اب
 ۳ یر تب کن او تب لوس صج

 وم ہک رر 9"
 یک ال ئ دس اےس رکی دواش اولد یر دنیا

 نم السا تایم حر درگ سامان کیر کا تاچ کد رک

 سا گو فک دوا نال وطرد سک و

 یر اں ن اتسم یر ن تس کرک ب ناک سری ییا
 یتش روم ترمب اتا یم داب ارو مهسا ص اس ییہ الوم تو تو
 "قم موسوم تير 7

 رک اخ وسا ایچ ی درہ کاما ببب کیہ ناتساپ یل
 ےہ الیہ راچ تسر طخ یے تام یال ترتمعرت کے ر را ۵

۹ 

1 
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LESLIE AL 
  ۱ ۲ ۳ 7 7 2 7 ۰ 5ہک

 وس یر  ENغادال بصاص یم ط اال ترضحح ےل ےےنی

 لو و : تے زس مم
 زا قر ےل ےک الس مارب ےک ا یت یاری مر س ار :

 ر آے ساس رداد طور ٹا ترو اڑی تا ادرک یا یسک کک
 هه عج رم مہ رو

 سرک یدک ئاجر کو بم سرت ےک مالا رات روی یم
 ماست اما ےک لاب ےک ٹل باتت االغ گروب ۰

u روا عسل بان رج ےب یک ل باخت ابی سما ےک نم دس مانت: تت 

 لی ساب سیریانی دوج کہ ایت مالا 1
 ز لب یری ي احسا قشم سرم سارا ت سی

 ,  ons» 4 7ی |
 یس اس تر حسی اہم ادر یدال لب

 لا تیم رم بال ام عکاس ۱
 نال یرھھج تپ * ٹل اس مارس بحاصرم این یا ناتن

 از روهه کن تنفس کم السال حرابص سرد | سراتو ۲

 اساس ان سوم بابماکے سی پام با مال سان سم ۳ 7

  3 1ی صام رو ترازو ےننپےس ںہیاموا گل قم ایم تب اپ هک
  AAIی ل نسوا ما لب اللوم ترار 1

 دا ےس زوال اف پا کد اکہ کا اٹ تریخ
 ۔ایک اکو ۱

  0ا ارقا افر ےہ اے حاسم یر طا اتل یک تس ات

 برحسب هک کیی لوک ےل تاباق کرا ی و

۰ ۰ 
۰ 

 ۳ ۰ ل
/ 

1 



et 

 م: روغ ردت کد منم اسا یوا ایس سی:
 یز کس شاکر یم دار یکم طن یادسا یی مو ابا

 داوخ یک کپ ےس یسک ڈرو کسا اسکور یس مووت م کردا لا
 13 دم ور تسزک )ره گن اف بسیار اکیا : نر

 لترا بس جور رٹ ایآ ظن ازم قتل دس شین دیش

 لاس ۃلصر وفا ارد که پور یت م تیبا ین اتا پردا تغنت کد گا
 ار ت رر شم اب سس ویا سرچ لیا ئ7 ۳

 بو را عمل بص اهرم اص ورم برص ا يک الو شمالی

 ال تی رب مو گرا باس یی بصاص لن لب الا

 هام الذ الو طیب بت اسمی تک کبریت یر مالساماظنو لام ا

 تن شرور الغد روا تعحامص یل لوک ا تاو ںیم دیک

3Fریسک اس جین پن حب ھم ےس قر کک نم الو ید  

 7 ہر وک لار گر فر باتری( جسد ی

 عا روم ۹ ہروتکر رو کسر اب« ناب نایک کر

 مس عطش هوس دسر قو 0 9
 e) هرب رګ البلا ہم اٹپاب ر لس ناز

 4 يه جور اون ۱
 اکا ےس پا یہ شور ف بانے ناک ساس و نیلی ند یک ا
 اروا روتر 2 انسا ےن پینا: ںیم یر ابار تی لا
 نیم )رحمن یکم 0 ویز زاناو ترص ا یم 1۸ ما

 گورا یر ما سرچ نفس الوم تر عدوا یر انکل ئر یا لور یی
۳ 

 و



frn 

 7 گن دس 3 ان تب دگر ات ات ابد را
 و سفيد رد یارسول رھپ

 لاس تی یک ترس)ر رسوم اکرم وسال رع اک کپ بت

 )تاج کی ات اف ادوار تردد یر ات
 ام اس ییسج زر م زا تما یی تس ار لر تر
 + اط یاسا بک نات اوا هک س یب یا قت اس ےک یمنی سزا وم

 ا طلسم ست نو دن نل اح ےہ ہر اوز
 لراس یونان | افتعال ووا یو لعبا ید روس ی ی تخم

 2 ںی یش رم ابمص فسرادرزترت اس ورا ایلدصعر وتر ب

 7 نت ےک ت بم راما کس راک پے کک ۵ )ارس

 1 نل تموم او هم حب گاو بیت را

 1 ی توک یت رکا ر اسس ےک توب وات روت

 2 4 ترک E fe ۵۳ ےھت ںوہ امی کت حا لر ١اا ترنم

 1 ۱۵۲ پسر تاو ےس السا العتب ر رر ےس یا یاد کا

 و تا ا ا ت7 8 النا السار زر ےس صا ےک یک ما اظ ےن راش م 1
 Ls کلیکی سا اے ۲سوا ۹۵ یل مسیح

 از ارور سور لو ی 2

 موس م افسری و السار الف ت بک دوی یاہو سدہ

 و ا مندر م اش تہہ کرل رف یادو کل یکتا

 ۳ 3 7# , 1 لنگ نا کپي هد نر یر مک

 2 پلس ماس نکے کارد فذ ںی سیہ رپ ناس کت
1 



۴ 

 ی يا
 م لمس منم سوت یی میسی شا

 ( اغ ی السمار شہد ایر بلای جز لمس وب ۱

 + ERE بيت كريم رگ مد کس زنے

 میت موس گن انس زوم لاو رس
 روت دوس مار دیو نگر سواد کین احکام :

 رع تسود کپ ادا رش تیرگی پد کتب کش
 ھر 4 هد بم چ ےس وتاب یاس موس ۱

 مس ادعا ان اتاپ ےس تحالف و ثر رب سالار ضرورت یے ساس

 لک لس اےک اج ایڈ فن ایا ۱
 ےاو ےئاھ ا تعلع اکی داد مند ےس نشہ س ایم و م ہرا اس وہم لی سار تم ۱

 بتنام عا ےک و او م ٩ اط کرو تسد گو 9۵ رگ اکو اے اٹ بوب

 شرم شما نا بسا نایت اپ مشتق متر ۱

 کو
 هدر بنی لب عاس سفری بعمل را ۱

 ہو ی لسا ےس تین انگب اص یہا نرو کرت رک ں تاتا یس

 مبل ےس توں ناتا سر یر یرادربتہد وج لس گانے

 اراراد + سد مال م اغتسل هم مد کیس. ۱

 فر همای لس سرک لاک اقدار اش کہہ ایک ٠
 کن فقط مات یک مو ا۹ رھپ ا درا ادرک ایا چکی
 اک لع السا یجب کش اتات شان سیکھ مرک در تقم ۱



fa: 

 ان نادت ل کوک عادم یک طا انت رنمودا للایمارگ مس مان لو تیس

 لا عیش اکبری مایک ر مس اظ مس اس
 نب گن ید اسید سرت گ

 اب 1 لرغد ق شست فلوت یمام زنش تب نود

 نایت ےترذ تک تو کس یک کر سان یه سیمی رم

 رک نیک المال اسال نچ سپرد ن اتل ر رح
 7 یر بوی عوض ورد مصر هوس لرز یکن مت

 ودل دورو ا۰ نوا یار عام اے طا نالو تز معروا

 نگار لک رک یذ تنا مات لومترذعم تسد سی ذس

 ےک کہ سکور ا دیک کوما ہک طی اکی
 نما يا موس 0 ام کمال اتم منیر

 باطن او سا کات وا اچ رک ت سرزد ثل سرما

uالسار الع تیم یر مس تص ارم هل مطا نلرم ت رح ایک راک ت یشن د  fite 

 7 دارند تک ما ای 7272774 و

 كيف ۲ نونافاسلا و اب ساک واتس ۰

 رکن و اوس ےک انسکماظنل ہی وہ فال تقسیو نگر اگك ابا

 ےس شری ید ی ارق ام ںیہ تل ےک مارا امار
 + ےک ںی

 لرم یت یر ارگ موسس گم نر اس ےن ٹر اسم ی ئر انو ل ارب

 کارا ایکں یکن من قر سکے نس ےک ت قے کرو ساروا ماب قم

 زار نرم وک یشن ره الت
 ژ
۰ 
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 . بست گرو تگ تاپ لیکن کم
 یز امر ایلن الع 4 پرن ت سرک یو اوہ قا 2 طرا ببب کرا

 راہی ام پا بروند ی ےک ا ۔ تکست ےک دوت ؤا یت یادی کیک
 لعام ےس یتا با و۰ روم (د لاطمح ۱۳۹۷ یار دارید

 نم لس رب تس ایس روم اروم تل سا
7 ۲ ۰ 

 ( روسال هزور تم لس لا تمار مع دال نژور تم ء رزرو )

 یھ ےہ جہ <
 u“ کیس .Cc ہن ان ہہ پک دسک 2

 Sv 6ک 5 چہ هي 5 ر

e۹ حی  
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 ۱ انی عاطف میز

 تن رےہ"
 لات وو سک طر من دس ا

 سياسي نا نهم ںی کد ایا تادف وصف
 لر نام رپ شیت نو ی رام سه اور
 هلال وضو دم 2 لو سوار ما قلی اتلوم ا سطر نال وہ یل

 ۷راد اب کمتر قزل طب سل نجم
 تسلیم مدیر یواش

 مگ لا صع لگد بارد هاش مو ی باوصتس وسرد شیما یو
 کو ات تم دستی هه ی مای
 ید رب السا رتسروا سفر شو شب کمیت اا النذر یب

 مرسی تاسن ن اٹ بت شنا ناک سج
 رجارطظغازالوم . بح اص عی تفم اناز وس ارض ال الغےر سودے ت سیہ کین ادا

 راد رق ےس تی دبے ناف ماشا اووسروا ٹسادص لک نلرم تم

 رولر رم السا تمایل ں یمد۱۹ میک ایاورلروگنےس یکی و هگرس م

 0۰ یکبار کس ارد ایکس اروخش ی ترم العر دا اپ لم

Eںی ۰ ادا بیر  

۱ 



! 

۳۰۳ 

 ترک سد تی دو العالم اش نو زی سری

 زر نسب گو تاجر نمی بک ی
 41 نام لخت اساس گام یروتسد ںیہن لب ترا

 ولو ابدات رسام ۱ سلب تو سرمه

 بشه کنن رس ملت فک لری ۱

 لس ءالع تمیجقرس درن اہلی ام تورم ی جک گب اف تسدواغم

 کیا کم لسا دام تیک کیہ یک رپ یراگب قت ماگ
 کنن ۲ امن انار هروا یر ید عضون ارم ی دد ن اہلسر سرم الو ےس ۱

 زا +۵۳ یر ایک نشو وفات حا تعا دس رس ا۔ تل شا
 هو بکن اتمی یمن

 تان ید دیس عازم ست فو وا
 گن ما لوس ولادت لوس. با a تماس عفش ۱

uگا يک لت بعام نسا بزر ااو مروا یر و کاوو منانا نا  

 ۳ 4 رک لے ضد سد ترور ت ایل اک تمبر یز

 تیرو یا نم ماغض لوم ی تا کسر ط کرک

 ۔ق تسو مس یت رن کل سار ےس وک
 ئل ہک قم کس آی ںی توہم نس ناف ےکس تیزاب

 لیتر سام« یر مهار تملک شوش
 ۱ یا
 مس تم گورا لاش کٹس ےل ای لس ں ارر AAT ریز ۱

 رس ساير اف یگایان نانسکل کراس



for 

 اړ رب یک قزف کوس م اں کا ترار یدک اقلام
 ےل یک تر روزا اڑ ےس کال کرو ا او ءاملخراز سا و مت

 انک نعرہ ہت مک نکی ارد گا سزا سک رات یر
 تور ےل ےگ تپاس اب پل اس ی ر رت م 7ھ تطل نیلا 7

 نو 7تت دو ٴد تروقورک ام نج ےس ینا گم ےک رک را ان

 دوم - رحیم اکس لدادح امان مہ صادر صولتی نرم سم

 یر نب ینا ال یک منا جا لوم- تام ئ مش نوھ عی ئر طا

 جی کت ابلاطم ےک اکا تاک ذاکر ادو ہااع ںیم لماش بوم ند تو
 سام ا یس رد صف ۵ هر نع سرو تند ترا ایکش چ سالہا اس

 ان اسررقتمو سن ود ٢دب ےک ما با شور روکے الع هرابود

 ر تیر I 1 4 ر اگر یمن مد ازش ور ی 5

 ےک ںیخاود ہی ا فل فان آی الساد ج قبط ہو جرش سا۔ایدر ین 1

 مر بومی
 یر سگ مر دو ور ناتو هه ب
 تناسب سر سکس انتی
 له ترا سیم زوم را تعارف کش رزم
 اص مشرف یم الوم ر و ا ےک ترسم زا مگ تم یا یگ تسع ر

 ۷ کر بلاط ربت بک شب یر ر واں + توف یہ ارزو یری کاب

 یاس نوفاقرد۱. کس اب تم نااطس نگر سم اقا در ارث ر وقتا«

 کباب دوز لس اذن کو کت ڈس نو ےئل
 ق ASE ےہ کر وتد وتا اس کر ا

 ٠

 سس حد



ad 

 قتنرس نیل العر الع. یر داد انام بصاص بیع دتر لو بصاص حشر ۱
 تم ںی بدر ب یل مکس کک السار ولسو جی یل شی رادعمار مر رز اتار 2ا

 ماسات یر یک اتتا قرش بز سوت سکر زما ےس یت وف د
 مافن ےس ےک روپ بقر سفت تور مال ما

 یاسین س روا اٹءاذادآت م الف ےک باننا یو عب ےس بسے ق دام السا
 ۱ عر
 رخ عی راج فو تو مس مافی
 ئی ار ا E ازم ای ساید تم لر
 اِ اومدن ۔ ےہ ریس نس زارو ساب بص اد لئ طا نالو طاف ک

 مک امضا نماز یکی ددی ییا وہم ت روت بب کب صام
 اد ع یں ا 27 ےئل ےک ےن نوک استام

 2 هری کمر باس لزوم یا ساک
 چناب دن نا دوس کی اب کسر بیتی سرچ
 روا مرا تست انار روا ےل اس ٹاس للا لو

 طرف ارد کادر یے ویب واد ناگ وت رپ ماس
 : یی یر یب تت ر انب ام رد ما سہی ر کجا اش ایم ام

 یورک س ںودارزروا تالاحد تسرق یکی اکا ےساو ےن ہرا روت

 دف فور سل لات پستها ترش
 سا سرد کپ 077 ارازنفا پایا ردا ن ےر تر زہ قاپا

 a ابا یا ات
 نام لس مافن ماس الم تی لار ےر ہرا ا ٴنوارتر ظاخروا
1 
۶ 

۹ 



۵۷ 

 تست سرا سا گز کس با

 ) رسد نان یخ از 7 + تسر ازرع

 درک تا رف ب نادر سی فر
 رک سانت ا سس ب ےک

 دا تک یب آں یک بد گن اتاپ روا ایل مے نا کا انی سس ایر ی السا

 ناف ادای هم یو اوگرا یر

 | انا هستن دات ذی ےن ما شم دروس يک
 | اسکی غیس لالا ختم کر سخن سلو ا یک یف اکے کا

 ےک طی اقای سیامک حا ان اوت
 مک دز صرفا ياد سیار ات

 کی نک اتسماپ یھی نیب اکی اب کاش سد نیس لوداع فش ھر غ
 کی سر هک ی 2 ٍیتتتو 57

 ملل ےل ےک دیت کس گلوالرطھس نمود رسید یا

 ۰ تورم فاکس اقدار. تل توک لس فر هک از و

 ایما لمس لوک اتش تک یا فو سذ یخ
 ایر لوبو بسر کت شلات اتا

 اکی مالسا تام لعنت درب و ساک سود یگم السا الغ تیوب
 سر لس دير ںی اک رم

 یاب انم ےس ترس یف نوفاخ وک سی رزق یک اد کرد
 7 ےب ید ےئایرکوکرم ا مشرک دس یر رش وف اتوا نیزہ رد
 ١ سپر لا کس نی رپ بارس یز اسا

۲ 



at 

 تازو یک ناما یکتا یک وطن ساسی السا
 مع زنان قدس ان را هی ےس یادت ادای دس اد

 ۱ ۱ سو ی
 ب اڑ اکاگ ئی راس ین روا اور ترک قب ا انس تاو کم سالا

 ین نک ماتا تدوم دل الی کش امن س نیت نو یاں سلس ادای

 نام مس نود وکیل rL بشکه علف سر ےہ

 گن تک تست اکانت ی

 گرد دا مصر سس ایگ بین ان سنو ید -

 ۔ ایگ ار اک ام ی السا
 وا تراک تروا ترام نکی ارپ نا اک کرا اسکا ئل
 ےہ ۱ ۱ 1٤ ٭؛ا ۳ 72

 رو لال تی ۱
 یکی راس اروند ران رش لر

 9 ازت قد قسم نو سکسی اف:

 7۱۳۸۱۱۶ ساوه ٣وم ل دزب ےن تر ابلن سو یکس ایم اےس یاد یی من:

 لب ٹجایکڈڈ نٹ سلب ائ ااکل نوکیا سر مناتسکپ یمن نک را :
 ےیل دم متسابس یکے ور یک فہ ظاھد اڑ اور اس اب بس 9/۹

 رس کیر تستر هد گیس
 اف و اشد او تردد ترادصم یکس الہام ا ایک
 ۷ بنات شوم سس کا - ورود یا کت میجمج 3
 معما ساب دهم کیک رک سا

٢ 
[ 



fan 

 ۱ عمرم وای کر o ال سیف نا اورقعنم

 ۱ ایروان تنیس مانند اما تورم هان

 1 EA ADAT تن رو رب جدایی

 1 اے اپ الس اف کیو یکایک

 ا وج ٹر وم ناپ ےک ب السا ان اسم الع تس یدک ں ی ڈر

 لی موم مانکن الزام ےک ت یجب سد
۰ 

 بہ0 9 تان 0٢0٥٥9

 ۔ بع اص ل نا

 ۔ بع اسر | ارم الوم

 ۔ بص ادم فراز عیال الوم

 ۔ بس اس کولمو

 ۔ بص ام کر لارو الوم

 . بمصاص نسب
 روا- فسا عس | به ادرس یوم

 عارف باول یف اتالم

 وب نیلا ترانه امید فیل هاو هل
 لر لات باس لری ودور دا ےس ا مما منت زی ال
 ےباو ےنوہ n E N بچ

 . ترک اس یک نو يا هم سیر یک هستن بست دیک سم نیم

 ۰إ الوم ترس کلو یدو بصمع بول الو بص ادم ہک اور ئانار



۳۹ 

 ےس وو رار زو بص ارم ئر یدو دا ےب
 نمیاد کرسی م ڈر مس ماظ ان :

 لایت ارثد یالسا سیرت کرا ۵ برسد کم لب سکه سیو

 . ار تن رش تک د 1 سام اظ رپ یس ایس السار الخ تیس مپ ا ۲
 هکر سلف نسب اس مان السا الکی زر ۱

 نارمل سا۔ ےر ےن شا لے اظن ی لس اروا yy ڑ رکی عج ۷

 روس یاس اره ںیم تاضا بزم نامابابم کر موس مس

 + رخ توده اد کر دمے کف

 ( سن توس ماگ



 ی انا ر رع را ںےج ۳ ۳
 اک کے کر عد کنش ل یتا یو لع یس نکلا تان الو یی

 ا ات رداد رن یاو ب ستر سسس ترطب صا دلا ےس وادی یہ
 0 کن مور شال سو ۱

 عمق بس طرف" ي والس کمر بس سس
 ت ایل سد پکے سا وضع یاسر شر

 رب نر اس لزوم لدا لیک
 سی کما پر یھ ےل اوعب۔ ںی زانای پتا
 اا ہاقلاخےہ لال رخ اوری ےک یونان سالاری تود ب
 [ تی ع ترقعدا۔ ےگ ےس ں اک ی راغ ر هک ام

 : ارفف ر بس بارون سی کریس یک.
 اا یوو ت رتب ےک بارم ےس ںیہ یا کر ب کر ات بس کی و

 ۱ د وتد تیک لی ایزفرم

۸ 



۹ 

 ی زات یدک وکر اہ ندبات زاید واقف ۰
 ود یتس یی بش ا ےک کوا
 زن اک ترسم( اپل ور یس الخ شی 3

 ۰ لیفان به سرم ردد ا

 رباکس اے رسد م ی تاد یت لاو ا ۰ ۲

 تصرمروار فا یاب یک وچ وا درک یت ھما

 و تز وتی نوک ززذ سا یک ف فت سانا

 بل بایماک یم و رس عطر سا هدیه ت
 فسا ار کارت تو لال یک محی 1 گرا در

 کام اش سلب ید اس 77
 بلایی شی سرت ںی کا تادف یت

 کاج اہج مے ال رر تقی دال رو
 ۱ ۔ے و ئافر ہے لوا تنخر یا
 گاف پاس کی دم یک کیمرہ تن نو کل ار ای 1

 رمالکںل یر تلاادزرےسیہ سیل ۃازورں یز ازل ارگ ۔یرق ایسڈ ۱

 سن مک ان ون ی عمر تماس شناس لک

 ہر کر هاشون تے
 ڑی بھ ھ4 سد لیفت

1 
j 

7 



۱ ۳. 

 سکس کل يا کیسه سبکی

 a E نت
 6 بام آلم بج قارلار تاع لیکر دد انعقاد لوب ےک دد ن رییس
 ا ددل رز کے ہرا ےس تام قاش ااار اگ ےن اجے برتن

 ١ یارو اکے فوت داس پر اگ طل دیک ید

 : الود ےو سد وشر اں وھکروض تررعدک

 مک ہلا اروم رم دانی

ASEلرد ںی اسلا جات ےک ود ام او  

ss۱ ید تم کوک ٹوٹ لاس سِا(ردا۔ارہح اّا ۰  

 ١ بتمشم ےک بله ع اهکت لش یا یس

 ۱ا سی وضع اساس ےن هدر لس اس

 کے اے فوت نت ےس دھکیل یر م مور

 لو O سرقن اک اف یک اروم
 11 ا 7 مچ ےگ ۰ 5 ۱ رگ

 البد سکو یر اروا ۔ جزن الادوار ادارا م تسر

< 

 ۳ هرس ای رار رات اروا تدم

 سر۵ سگ گر بای کرک کج نریم

 ۷۷۹ ^ روجر ا e ل ڈالا ی داچر ۰ ۔ارےت سا! ابدی زآروا۔ارہہلح
 ۸ ۱ رپ ا یو 4 1

 0آ 7 ٤ 9 اادروا۔ یاعڑب ہرانہز اےنْز رص از لر المال نس الا پئآ

 را ۱! ببجعانژام الو ر اصر الدا ےک یئآ سی من فرج ادا کر اب لاد
 اب

 را: ںودجم نکنیااد اس ذاح انالوردا نساء عن اح انالوم۔ تام اع زا املوص
0 1 1 

1 



wr 

 یاد فرمت هدام ت نک برت نمت با | فیل نصت
 اب یا بری پرما تت ب لودر یکی ابریشم
 ہا طس س ا. ےہ صو سال باب تو بر لی زیتجا

 تیمار عن کو تم ترس ا
 ارام زوم زف پله طرف دونگ صور شو “زر اھل مع

 ےہ نر صغیر ناز لیک دت اح: یذرت لن عرش ےہ فر کت صا
 2 نایراگم وطن واو نر اطل اف ۷ .ل در حت و ط نام من نزییف ا ۱

 طه. فو سس نگرفت لیلا +. تنم. یک |
 مورف یار. رد راد یا ننس ٠۰ لبِءوطمن اض او 1

 قبرس شن عادت فر بقا 0

 تر اسفا۔ باید بلا تا تالا نعم ا ۶ یر |
 ےک. اتش »لجن تم +

 سیستم کا وال

 وکو ارادہ س پک سا افت بلاک سوں ناشی کر نا

 ( دیو, رو هاشرز نر آب "یادم -
 لککه وارد نعاس یوا اتسم الا مگتتیض| ٠

 ۔ےرفاد سلو ماوکر شا دادا ہاقلا بریس | نون ست یر

 ئر ا گلوب و شد لمار ھت طو رت لارج
 ےس تخت ا زت ر پنیر

 کبابی رتی را نات تردا یب زور معیت سیج وتی

 بيش بلا تنی دور یی ی |



۱ 
ow 

 ۱ برا توسط لایک پد | نلع ےس یتیم
 سک ترضحروا هوا عاام اں ادردا وم ر طف کت ررر یتا

 م 7 بورا قارا ےہ ا ایگ اصاخاک ارا کش لتا اطم ےک

 ارپ ت فو قان ۷ےک پای ارگ ون اتتا رن ان کی ته روال شف
 انہ تو پت ایا تردا پیر اب مو کم
 رم گردی رکا ا فر ستر ظىب ساپ لت رضا

 | رحم السی نا تیر
 ۱ مس بای گان نام بہ “ی۹

 ہی رخ کما س "زار اکس افن لوستو ےس رنات تراک رم 1

 اس سیلاقت ایہ پکے ارفونا قاره حتی عسل

 ۱ ماف ىن ,-7
 0 ئاجاربعصج اپ انشمج اذا

 ٠ گو روا بس اک سرا ۱قےب ےس سادہ اب ےک 4 000007

 | لد ۱م نانشایراوسکع ع ترک ار یراق رص انچ ےہ قاع کی زات رہ

 ۳۹ صد رعنا پا سس اود پیتا پس انہ
 دام ےھت در از سم تام یخ اوہ ل عار دا افا یں یم دانا یس وا. ےتآ ےل تیار

 تنا یری اف ےکریداد او اقافس سری کس مگر دم گچ
 استرس اینو هر دمای کج مو تہ 2

 ۱ ۱ ژ 1 نت ون اچو تفس یک رخو ازمروررض ہری اب كانمررِ بیت رو لاھک
 ۲ سو رها روموایر مر ط مکن رکعت باد اض اف کا

1 
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 ۔ےھج کا لگا
 اروستسازا بارم کرب یکم یمن هر تک ڈ برف ۱

 يا نس کس عر و ی ےب ےن ےل ےل ےس

 وا هو الکسا کر مم 2 یک .یفقروکاک

 یو دا دا کی اشر ی عدد هک هیت غرب سه |
 تابناک ان مس ترکی کل ےس ق الفا وہابی یا

 د راع یک ےک متین ضد نکا

 داسی ار رکےت شوپ وتت ییا ںیہ ارتا ںیہ AE ےک
 رئب تاجرد ي الرْملا یکسر وسا تس رکی اےس پآل فلا |. یر اض طب

 / ںی کج ۔نیآ اف [
 سک ارب عاد یوا اا الوم

 زر رگ  تاض) سا یکڈلم
 گل ودر نس الاسم ےن ید ولس او آں لہ اج اک مون ود کی کلاس ا[

 ۔ے انکا ایس ۰

 . فونت د فید رد نا ہم م لید

 مے نات اد ئ دذا لار مسا تسبیح ا
 ارنا راک شاسی سلیم تیم
 ترلپشام لصفلاو - تیر رپ ساید سیر ایکٹ ار خا

 و 2 اکڑ ای یے حاق/ںد)پیتصنبو,معدب ۱

 ۶ب ےس درگدنہر ےس ہہ یوا ےس الفوط واود سش ل رے ا

 r~ ےہ ینگ 'ر آ. ےب بو پوری رن ی الس لم تیا 7 رہا تر ام

۱ 
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 لکیر رعت ات ارت ال قم خم یو نت نائن
 کس ا ےس ر داش ارش ےئل ےک الا انکار گو ارد اوون تروم

 یواین سوا و مرغ لر ےک رہ دال میترا کی اتو ی ی
 نت رسم اس تمبر ی سا
 5 تا انب ےنرفف اف
 ےہ تققح ویر اسی وا یی 2 نداممدرل ضسامالسر لمت ردد تع

 تاب وپ | شا یرش اکر مرد اوج بسازیم توس کسر

 هود ی تاکنون انگل ها مو
 مک فر طي نذیر مخمل نوک سکس ماوبک

A RET 
 نریم لس ساک ایکو تس تر دع حاکی ڑ۷

Aارش تی داسر وک ں ولا اسے تس پار ب در حتا  | 

 مد
 ھ2, ےس یت رکے نر 77

 - "ید افت س ااو رضع ٣ن یکدم رمش بس 0 7 909 یک
 ۱ بم ایگ ہن يا صدا تالف بر کیک ےک تیب

 وا تری حر شک ید هتک اوت! تقلع لبس فرش کے

 یر ےک یش 4 امسلوط عع ۶ شاالو مت مضح وا تام ضالغا
 وک نکہ نی فال شکر کس که یے کر ,I أ لوب سل ووتی رعد داب لینا ں۲ کاتب و 227 “نانوٹردا

0 
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 - لنوو ام بر بماج رگ ی کت سرخ
 فو تر ضربان اس موم کم سا گرو ۱
 لا دیم سرود رک کای رخ ےک هرب کت رے یر

 زمین الصپںومتردخ ہیر مد لہ ےروبے لے وس
 دارو سرو تر نر وزن

 لای ای فور هک شيخ جسد یوا ےس ایا کاک :

 گاج کل ور ست رقم گردم مت لا
 ویلا ال سرو ب ل در وا ترب کا ں یکایک کک

 مسير یر برج ےک ودر ل مرا نو زتر تنگ
 م ناب یں ااو مرا ںی ان سک رک امہ ہنری لم ےب

 . دود

 گدا نش ترفس سم ید بک تس اسکار شناور مل

 یو لاقف تالا گیرم سس اہ یکی ا تاد ےک انس متی لاک سیم

 نم ورلد یک ا کیم چک ایم اکی زل رو تسایس یک

 راست نشود مدربا ناس زفات نام لم لعباس لیہ
 فی وب تب سوق لر اعتیاد کم الو ےس

 وانتر ور 7 رب بام مک ۱

 ت مار ارسل سیا ےک اےس کک
 یت یگ لوس کس الو فست زظ انالر وان منی ما ہشام ینا ۱

 بوجہ اید کک رنجو کوت تارون تر یم 1
 سس و ارت از هرکس واچ '



۳۹+ 

 ساق کد کورس ترام ایز قا تھ اکے روصارات سام

 ۱ 0 دلی مان ےکت ردود
 نان لوس یقین نف شک تشاو ن نمر وطار

 ر وفات بت دوا تسمه اصک
 سس یواش الص و خور یت رو روا توالع

 ترعاررمتس اد اگ س تال اسم ید لا ےک تا یا ترنلل اردا

 لس را سو اه تست روا ترار کی دانا

 یقه تک واش ترضعجر ا ۱ 2 ناسور کی 21

 دا ےس رار اک کتان عسل کے دند

 ایاکدوکں ارکل اک خ سے س یت نر اعاڑب ےس بس ںیم بم
 نا ات یضعوشیردا

 تگ یک فن تپ نس ماوت یکم جاے فین یب ید
 زهر نسب مر ست توس کد
 تست ےم درک لئیے روک ین می ۳3 4 ال اک

 نفس ابو تاب یاب پچ کری گر

 ۰ جے
 یب۷ نات ر معن ن اتم کز اف انار مدرک السم

 توس رخ ام يک وان ما
 ۳ وا ترمشوا تاں اباد ابرو فک ناررا یر

 . 1 اب ےس ےک ی د وشر د رک ھم جس

 - ( نایاب اہاز



 مبو

 ۱ ب رک فقیر ار الوم
 زر ےک ںز سوور ارم ےس یا تد ںی تس یوم
 ٣ iir اےس ساس لرزہ چ 2 تان صور

aEو کنی ہے یم  
 کر کہلا تس ےک ن ادیب ی ایس د تقر ںی ی کورد اعل
 ری امر حر گاهي لرد ا هک ا ےس
 اوت یک بر با ل رار يروم یر سش اہد لے ا: ےس

 و نر شر اوج دومین طفل ےک رک س ترو کت اساس
 اہ درو س 1 گرو اسم یاس ںیم ۷ اک ید نم یورو

 کی طن یک اقارب ھر اإ دند ر اد
 که ضد یر ابی ای کل اسو نیو سما
 ۲ فیس اس رک تس امف را تحب ع
 £ ںیبسے لطف منے ےک تباہ کن اتسکابےے ںیہ ی لس
 دازآک یاس بج ےئل گن او( لد تیس را هیات ع اس

 ۷ نل ےک ا سا تقوس اوترا ل افرا سا
 یر قسمت یا او ون کئانرکلصا
 2 ری ولاا عر ت دا ازنایکب سفر سن وقعکل وف سین تا

 کم تیز یک يا نوک سر بنياد نگه اع
 بنر قوت ی کاوی بر درک اف ا
 ال الف ںیہن از کین تیمم در | اس ےک و دنمقف حناکا ۱
 سن تور کاجل کف رل لہ امید ناسور کات ی یک جادا
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 اکہ: نیم ای دازآے گولی گم ضا تن ہت و 220

 کوفته ر بارت عاس کز کد بام شرب که لک

i ونک تشک تير اسکا لورم اس ذعاس 

 گن شر دس جسم گولن زی

 ےس ےک وصی اخس کوہ اود اتر یبا ےس تطل ازای تس سا

 لت شیزواتلو وه مقام تو

۳ 
 ناال السا نمع حج ید ترک کد تب !سارکنثدسیوا

 زوم را نمی تور زیرا صور کو ا

 بت وم اظ ےس کر تا کل ا صام سرع

 یکن ا کک پیدا کی یک تدان اربا! فام

 کارا لدم .
 را خم کش رگ و تبریک ربا خير

  +0نریم کامل ت77
 ای  : ۹ 113 Eےس ےک تارو ینا تر یھ ل

5 
 زا رابلترپ کیر ادب ۵ تہ ات دروا برگ

 متال
۱ 

 اھیتمووات تاب رول عا فن تل سرت بد هو ات صاانخاوج اکیلا روا

  77تھ" ھم" 3ص

 سوکر یف اگه کم

 لمس هیات سا
 ی ان لس نانسی قیمت ف

 دوا ل اسود بک تستر راد اف اطعریمالس
3 



 مم

 وجب تضحەو۔ اتان اہ ایں ل الع سد داد نیولو را us اچ
 بر گینس کفن اس تب تارتا اتما ںی چ ا
 ےس ماش تک تیسرے را یں وسا نب س لک تیبا کن تله تم تیک
 f ئو ابعرل نکلا ب سبعا الو اگر رس لففع ناو
 2 اہے یه تن 7 جو ےک

 21 ی سقف کدام ےن گرگ وزن الرب ید ابو ل نکلا ببار

 تکذیب لو چپ هم هردو لورتتررغ
 رو یکی ناذو شا تماس گلم مع
 روا کک لیک دکال اے تر السلا رطح ت ےس او ښلا

 نابل ع لوت سا یم تا اپ کر اس مان یکےےک رزم

 2 تیروص ی تساگمازهسمتفس کس نفس هد لک 7 هات

 تدبیر کا
 2-2 اے ےن ی ناتا توماس شک یب رو ارگ ۱

 رکاب کو ی ناس وتسوا۔ ےس نیب ےس وہا سم کتا الو
 قلم سر مش اي امور تاسیس 1 ۱

 قم نجف هرم شب خیلی بس یر تاتو سا
 در نم معمر. تصارع رنا رد ایی
 نباش اومدن اپ سی الومم و لصتواکی لا نانو ترا:
 تنی یورو بح اس ررر تب تام بی یار لویی صاف
 ے ترضع یہ رک تک بیر ا سطوح اد تبا یک رس وفا
 نوک ساب گت وضع اما کر ضر ولو ندا

۰ 
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 ز4ت رم اات اسود زد
 مع السالا مروا قلات الرگتحرتآر بیسیک

 ہک ےک اتار یف ن دل رووا ںی ررر اک نادا ن

 یڑا ترش بابام سست ت درد سدر لک

 ہمالع ترطعوای را تترْضح : «بحاص نکلا نا فش اانا ر م اوم

 ےب ارواےر کف رک یر پر ناتا سل یخ

 در بم سقز لواری اک اد اش رائے ود

 تر تا کیسی را اے تاسوعا اذن د

 ۶ا اات رک ب ےس سا

 رد ال پس تس اتروا ےل یل شرا لا ڈر رر۵ ۱ یر ونت انج

 قل ات ری سمبل ال و کک ادن لٹ م

 نش پب کد و تسر کت اہ را رم
 + تاس ا٥۹ ہروا یرازگ قل اطم ےس ولوصا ےئپیے انکم یون ترضع

 ( فک شمر وکر

 ےہ

eتد ےس اور ازور زار باطری  



rer 

 بے
 AE ارض ماا 27 ام 2 ۷ 2 7 2
 ر اس ما ان انان سید ا۵ک وا قاطی 9« نوا

 روا گر بیلی یا ا وطال ا ےس شیپ کام ا و
 قم لس لس اس کر نر مد

 دنواد وار اد ید ا ےل ےک ہہر ۳ ا ا
 انکو الود نہار شیر ہا وپ یاد ےس ی ضخ ا وس رش ےک رت ۷۳ 7 4 در ماد
 LS ۰ کر

 دوو شورا ےگ ادر زا ذره متر کب بکر
 سزگینلدب نم ترک ا اش را دبے یہ ےن 7 = 27 ها 1 7 ۱
 وڈ تواس مس ادا گو ری بکن تسد لیتا ل ادد ۱
 / ۱ : ۱ فر سیر اف رک تسلا فست ریاست ابا ۱

 بک اک زم تشرب سکول لھ بانر لاس شپ اد دا 2ھ
 ےک درو یل م سی ی نک کاوو چدایل غا ںیم یر ربع ےس کہ و

 3 | ٠
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 ارسال ق انار قم نجی ئارف تیلدو آس افر ولی فاع رت لنکس ا
 Et ادر تسب زا ۲ توا یوو مسا اما وم

 0 و ا ترس ا E E یک

 یم تایی تم غ یم ھ۱4

 ۳ سا. لصاع ےس یب ياش ا ا بش ضیسم

 ضمن لل مام یے وذ روا لشکر 2 0

7 0 

 ترنم سیا فطر ےب وس یش حر ےوٹ
 اار عاصر م اکو فام نالوا تر تعمر امملاو ےیباروا یر امصذا را بع انزلوم

 را ی خم الو ترسی ھاسا ےہ سود کا آس ٹن یل

 : رشفعددا لمس مالع ترم لا بی الو ترم نام

 . لادن یر اس

 روکش ام نم نه تار ترور لاردا تالاع نا تبا

 2 بک لر ریز رس یت

 ۔ ےہ اب یہ ایبصقتلونورا نیل بصن

 , یر ری ور شر دلس مع - ماتم ٭۷۰۔ لدتا

 1 ا پر ںیہ مان زی مو ال الا ضر رب نی

 روش تو اے رر ای اد

 ر ۔ے ام یکای تشکر بنا لا

 ا ارس سل سم وتس

 ا اتئایلڑ بک لیدر ویا

۱ ۱ 

 چک

۰ 

 ي
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 رر ترک سست گی بساکن تب لس یوا تاصدا انکا
 نا اف روا تسازڈو تش إو تو کو وادار ض یئ ابک افر یادت بدم ےک

 2 1 روا تس ر ےس پاش تم ان بسلو ا کردا وقلما تیاری اع ےس پرل سہ یان کت یو تس اع

 یک راو تامدا ےک آرہا ےک وا افر ل عفو مر
f ۱7 ت7  

 تعلق فا ترشی کرک ززذا ےس 2 :
 ےہ ےس ا کر هاشم اد اسارت راس هارو الد
 راپظرروا ےس لور تس پہ س اعر ذرفت ے ضاقت وک زا
 ۔ ترف ترتس نانا
 « قتل بیک شدہ ےک سوا اف لیتر دوتا |
 تاونات تیابت گونی اضا تی نام ب رمز لا
 ورا ایی کی رسول زی لارا مور یکجا اس

 راف نیلم کک ی ںی اد لی یر فو ماننا ابا

 کب 4 بای. وشو قد۷ کرے 2 رک ات داری کے تشاذ

 ںی'ناریلرھح روا ے رک من ےن یار سس دام جز سارا
 زورو بشری نیل زم تیرا تیارفشضیز اظضتال مداوم ۲ تک یم ۳ 0 ۳ 2
 2 ۳۳ ھ ےس ۳ ۰ 7 ۱

 دت رد یھب ےن بک روا کس ارگ تک ںیہ اف ےس سارک رکا
 یش پی و اک ایکو ول تلفی یگ اتا شرک

 اکرم ک ی کیک ر داں ردد ےک دکار ہت ترا 2 : ر ود 1 ۱
 لا ںیہ ین کئ اتا شاکر وا ار کیر ١ تلھک برخ ساو بت

 بل کت یاس قبور ےس یگ ہہ:
 تن اربد ےس وہ تروم کول کلک الو تکیے
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 اصاک اف ترضع اق اد یر دد ککے تلا کل ا یک ںی قیر نکہ
 درو اس ٹیراو کد 7/7 راع ےک ی داوا امت ط

 رر ےک یاس سا ا تر بس اس هاش ترم حت سس ار م اب اط

 عر توا تالوقم اہ انچا اتمر ن اعنا ترام ول کنگ ولي
 و لوو ےس نا ےگ ار تاں ین ےس اقل ا الدو السا

 رک کن کے نکے ین ارپ ت العتق السام کہ ےک تیر

 ۱ هد می نشانی ض اس الری رح ں وان ا او سير

 کی ترم تف اس یہا م برف سا اض کسان اور لا ارک اإ
 : رت انوااس رد یھت قام میوہ لی روی رو یک وو: ترضحےس ناز

 ۲ ۔اھتان بس گن کی تیر

 زند لام بحر, رت لو یت رمز
 بم سر قاب ما ترتيب
 1 ات اف یکدم دذبا ےس ے ارا ےک لشو پآ

 ۱ دہ ےہ ا ےس
 در فیر نک را تيم ےس 2 8 ی روا

 ہار یل ڈور وار نیا ہوالعںس ا ۰ اف درج مر ماسک

۷ 

 )گر ون اکت میت بصورت ید تب
 7 مم 0 f ۰ 2 ل و ےک ا

 + بالای ازم هو کل من ز تل رخ ےل سالو

 زا ندارد تس ايتر سک ا مالدا بکرا ت ات اک ت س تسر

 | میر گی اس دار اش کرک
 ۰ [ناصسس نیس بسی راس( تر اقا بس راد یو نیب

 ۳ 

۱ 



eé 

e Sinماابادسر گرا اب 7 اما ) 

 یارب سنت قل لینا ےہ اتا ت یہا یخ ابا ہہصخس کے اب
 نیر طیردپسىرمان قطب بصاصراروا یک مدارج ےہ اسوہ ب اقتناص
 اتات دسر فورن تشاد تاپ ی قادر لش امو ترف اوپ |
 یو برما کل اندرا اہ علو رو سدد 1:

 ۔وہ ناز ا ی کس اوپک
 تماس سگ تیوب

 ےہ اس تیاضعادذرواخ I ASN ۸ 1 ووا تارا

 تنه او جرم دالسال گز معین صور کش ور

 نمک تی د
 لند تمام اد ام تقی درو کرسی بک

 پر بجا ایہ کف یھ ۴ می

 مساج اک تاسف راد پر ایگ انسا او :

 ۔ےسہ یک ہدعحںیم تمالماع ییا ےک ا ہراداردا ا

 تی ما صاب کلا کئ تن لابسمج ال۶تنمم ١

 آب تگ شيعه رو حامد ت سوگ 1

 داود اسوہ آں سا ات ار فرا یک رز تی ٹیپ

 ی بسه تماس ی اط اردک اتا تسب این وایرس اھت خرس :
 تق ہد ننششا اکی اد کر اکر اے بسیجہوالع ےک رس[ نیل ت رم

 بو باشا یب اک پے رد وا او اب قوت زره ناو تیر

Eکر ترس اي هاو  
۱ 

1 i 

 ا: اشور 0



 مم

 ا تل کت اطارم یم انسا حبط ناحش اک کوا وز یکتا
 روڈ لپ لس ایر وبخرلپ کر م اف مزار کت رس نیا زا
 رو بی ول پي |۳۲ ال. شل وقت ایا

 ۰ توت هی اد هر گن اسان سا يا
 ۱ اک ید مادے کل ایم ادا قر یکس ادب تال نم یکہرادا۔ تم

 يا ول مسلما دو یک مولا ھیچ باب گابا

 دا قدری العلام ںی رمد رک محضر ہے تیت سال س

 0-0 تو زام اعلا تا یتا تحد

 پیر حرفی سام نیم باتا د باف ییا یال شیر الا

 اروا ل کر سم ےہ تکیے یگ اکر ترم ماسال گم

 7 بو ا مہ سرش منم سا 5 کت سنت کا

| 

 هموار توس. تردید
 5 ٤ رکی تن داس یز اا ترک سرد ان یه از س اب

 1 ۔انتایلمازی لے گالی خت
 و ی راکت ر شعروا ال سیا ۳ متلب

 طس تر زا
 ا ہی زیر اب یخ ۰ اق ںی ق کی

 9 مدال بسا لی مسلم برس کرسی
 | نمد گن کم لس دره کارتی تا

 ۱ رراعالادر درت ا تم
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 7 دیاگ ےگ ےک اپ ن انت او رکود ںی اسکا
 کا

 3 لی تا درر قلا لک نات رفساک بک ںیم یہ اید

 نایتمکن اتٰذفادا عاد ےس تے زا کرا بسم ۔ے

 لر امنای اتم ا یم ھ۳۵۸ رن پک کی وم

Eران تبیح# نوسان سوس یر لار لب نگری اسان  

 شین ز نویو یک رکے سد تبوک پآےن لدرادا رسد رس و

 ےب قرن پز وطید رار نس اتنا ترک رل یدو ا ایکہدافتساےانن

 ٢ 2 ا زر رق ں وک ےن نس فا اشرد ر 3

 اونی تکا کاک زار یر فسا بید ناب اکی ا ےہ

uدوسش ال زم قت رر تسفتالا ا  

 تا ڈی او مم وہ ہے ۓناجایکل سیوطی شکل ال ۲

 هر پس هد سر رم درگ ۱

 سگ السا کک رشیک یاب الاسا

 لا لیت کت ایر بی مول اد یم ات دے لسی 1 ل

 ( ٥ر ںی بیشک با

 ےس ور رس قاب شوند ی یا تام یونس تیام ور شرم
 لز E O E اد یرہاط ا فوق

 ا کک تر ۳

 که کت تل 2ے ا رے ہل هر 27 فین تیر نر ۵

 ےس تال ےک ریو یبہ موسوم ا



fa’ 

 رات یاو کل لوی م د ساو لے تل کش عین ناگ ن یل اتککے پلک

 رتاج روو و خرط ایکس وہ رسوا ت یککردا تس یوم ام یک اوت اب
 الا هر ضرب بس لپ ران لایماک یم

 زور تلف توس ار ڈرے تر اف لنگ سیا دشمن
 ورور توم سس حاس کرو نایک یا و

 سقم سایر یو د سا ورب لرد کرک رت اط
 7 لس پاپ ۔ ےہ اھ رومات
 : ےس رو لنا لاک تیم پی یک اچ کت ین واد بحاص نسیم
 ےس بس کے ےس از ےہ اے پاب ین ا یگ ل اعود دنا ین 2

 ۱ بادار تن ٹیک یوتیوب اتر طلاب ط قسم

 2 SA تقوی رسما ہل 1

 ات موس قطر صت ہت تل کوا یھت تلزن دیبا
 1 ارد تاک ای تس اوج ےک رر م ےن ں ہا ان تفتیش يص کرنک

 1 ار نشے وف ا تلف ںرئالما۔ ار سرزقزاب اب رم ۳۸۵۰

 ناک نے ےس تیم شب ری ای السالب تیر کا

 ۲ بک لنیبیماروا لاری نبی سلطه قکو ارردا۔ےگے بری درو

 ندرجروا کلم سرے اد شور ےہ ر ہہ تس ارس ا

 ا ا تار وار سس جس ل رار سر اربکی یر شر تادا بیر تر ںی وو دراو ایت یک شم ری مک ر

 نوکر ےس حاصاد تا روا تی 4 بکر کوم تیب رپ ت سورہ اس دے

 ا وارو پ هر یاسر طب تب ہد الم ےک نی ےن وضرکی کنز
 م 0“ سس, 7



 ما

 ۱ هک سو

 ارقا ]مامور شم
 تب تم امر اما بکن اوره

 ےس بیل دیر کل الس وا تک والدا دات اکر کپ :

 ل رسان سی پت یٹنبب لاط ۔ یت ل “م نوک سورو وار اف

 راب نسب روت اج مک کد تلر ممد ت لوقلع یا

 لو رو سهم کپ یے کل داوم یوا ہاری ت ساس کدو
 ےس یل اپ تیر نوک اں ناطر اکا د ںاہمک کت یر شو قت

 هی برسه یک پا زر ویب ھت ہہر راپ رات ا
 اپ نوید صا

EREق  
 یر پید مرغ کی ب ناش ےن سیہ رہ ورقن عبا ںی
 ضرس ایقو سدا یر اراب ےس افرا چله یهو !نیتییاتزاب تابت سنا

 مثل تربت ایل اف ڈدر رر ا هک سونا ال ار یھی رک

 سام یا وکم یا۹۴۴۰ ںیہ ام کت ہہ تان سبک اھت اتہر ںی
 رخسار لوادر ین یک ارا ماکو ناوم کک یوتوب تت کب انک
 ےن تر IIIS امر زم السلام سد ضن که قعنه

 رازآم الناس تی یا شلوار« بدر ی کج
 ۔اک مرض ےئ واد اس یطغ ریہ

 ےرلت ر تم سے ن انس از اج تس لسلسب سس ۳



(۳۲ 

 اتم تراس فرق ادناش اں دد کر وعس افلصحیہ

 سرود ےب یے ودور ساک لام قا اہ نامتنانغاےن یا کرا ا

 بات کان ہکس قر اط مانی ندا یم ترک لپ آب ف بد ازور يم ایقدامن

 رے رر مش
 اینست قديم ےس تک ار تار عن
 ۂان لب ز اد اشناردا یر کب ومف کپ ہد عیلات ستر دش یال

 طول تقسیم قرن تفکرات سیا
 . ضیا پيدا ام ھم تسنیم

 ےک سقم گلو ارتب ےک لاا ساک لعب گنسن ساب

 0 77 دفع اتع تن اض پآۓناسروا

  0يس]/س 7 اظ طا ےل و ات قد اروا اھل ٥صاح کل

 فیلص) اپ مان ٍفسپلارود مڑ ۷ی ر گلافھدا فیل تین آ تس
 انزلت اوفو اج ایک مهمتر وب سر ےس دامت سرد IA فیلاتو

 ساب ترم ۲ےک ل دارا تمل سا مد

 روڈ یک دتا ےک بج ےس ہم لسانی فیصل ےس بس کی آ

 لی جدخ الط کا بس یاری دا تپه نقل کاش یس
 7ت یر. بیس ایر ص ان لوبولو ساراس عیلربز ساک

 « هد رپ گر زا لق تلا اش ٹتصباشمم السارواس ناس ء تیر اد و

 7 اف بیتا م اکی ل گ۷ ید ازای اسا مقر سم تی یرش کی عزا
 سکس سا چت بیو روا موس. نیا



۳۹۳ 

 ون تفت ياد اف طرز بت
 ناتمدذہر ناتسہرب ےسداجۓس تلور مقتل ولاقت ادوذىکت است

 لو نشینی رت
 وک ۱۹۸۳ہ الوج ا ھ۳۰٣ لاش هدر م السا جسد یدال اوب

 «ر شل هریششار . اف تیر

 روا ترشی ات وت میر مس ۱
 لفف ا )رئیرنستسالرگنرھا ٹر ^ ۳

 اک کل ادرک والد نہر کس کا زا نکن دی
 تی او تیام رسو ان کن لا مام کلک

 لری ما مهسا چینی اس یی ندای ما
 بن یم: سیاح رضی لن ید کرا ت قوس اردا ےس ےس ایبک یکی الوش
 ےک ۔دا ناچار انا یہرایتماےسس ےرس اک المرمر ج ییہ د ایڈ یک
 لکی اہیں اھ ایہرزق تن ڑب سب سوار دس اذن اقحس )رگ
 ہے آہ ب هک صا کن اما ےک یو تا عمر ت اولا فراق يک اک نیہ
 یزید یاد ناو سا زد بالن تتبیپٍ هل ارم ی گردہ ل

 ۰ ل سد تراس 7 کرو

 ید لاا ردد بال لک الرمل و قب ئو یت ٹ عح ۱

 دا ارښ ورز کلب وناس تاس ن اید کینیا تس ر

 اپ ترآ یوا ھی لادسس بک متر ام ایکس
 الاس داو دارت شکر یر لاشه سکون: یس ۱

4 
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 4 برنز تو منا یس ناول هک قدم س ارد

 (۳۲ ۰۷ س ترم ر

 قلب کرده ارال جل یہا

 سرنگ بر بر ۱۹۳۵ ۔اہ ےر نسل دیلعلا اد ےن پنآ

 لارو اعراس بم کک کور دالر اید ناکا سر تک ر یا
 کج آرا کر الع تک نا کا اط تس لگ ساو الوسےنر اولی اں

 0 ص9 مک
 ۳9 پال ند رن لن وک افت ر پا اہے ایپ یا

 ۱ لاو سنا بوتے سرا تاپ وفاق تنویر کوب
 ۳ و نیس باب 0 رن شر گيرد اپنآبا 2

 مک هوشی صرف انور یک یکی رر برا

 نصف ارب وروشم ورور لوول ہکل اوسرزز کٹ وا ایف بساط

 ۱ گناه ابد تس درر ر ۶ رد دو

 مس عبارت ا کا ترمیم یک اج باوج راز
 ۳ لوب# ھر رو یب سیرت ر کک ےن ذر او ہورر ےک شرت

 20 کرو اید کر تر نود نفس لو لوس. رم

 پنل تل درک ساير سر
 ار چ رزرو ید تاکی وارا آت
 4 گرم سگ کرمی شر تک

 (ه اس سم فرش تر

 روا ذکر رب رسک قر کت ار سارک نس. سیلاب ست

1 



۳۵ 

 هد تو تر دام کر ۰
 نو رکن نم جک روتر ساک ربع ۱

 گی ن اواخر رپ ید ام ق ذر ن کپ اہ ےن ےک دایر مک
 ناسا راک ر کی دتا زرہ وترا:

 ۶٥و قبا ؛ںیومہحس
 مر تم نبش اس یو اات ر مع ےس ا
 زور ایل اتناب : سکس لاک وب تیر ا

 یکی برگر يا کرک یه
 ۔: کے نار کو آتا رطح سیما یکے ج وس یکے سرک

 ر بم کوشا سیا سلیم کس دیک ہا ان سا
 مسیح یاد کبیر نہ
 ا اتسٹد یو لود سی روا عدس تین

 بسا سوشا عيد رگ یادم
 (۸۸ تم ویا تالار

 کک ےس کاپ سیو دے مزبور یونس 0
 یک نو یاسوج اک ےہ یر تبارک ی لاک ازم سینا

 کزن رم درد ان دبیر ارام جاب نت
 ( 2س ینا ټاقرفط ر ۶ےس ورتم کک ترد یکن ا

 لدشددہب رکن مارک وہ ایم اک لم سا ںیم یداوآب ہیک ء ۱+ ھ (۴) |
 با یم داغد بی تخد ےن ںوئو نیم ےس ےیل امی: اش ںٹود ےھت
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 الو یس !نالسم گر ای سدرب تشذپ حس نیم یگاند ےس یھب

 سد سگ و کر بم کل
 ییہ ہم ترا تری

 قلی د بس ریس وضع نکس سا 0

 ( ؟طصارلطتاش انار “۔ےرض اسر انہ السا بسر وا۔ےس

 تیل تقی : قہاچ سہہ انلاھن سن رات نر وو کس @

 7 تانک ٠ں ر ں ن اننسئ نہر ر رگ کاج

 (۵ اسرار الارتسا ز ہل ئاڑپتل اد.
 یب 2 بي هاو در کی ویسی ون ے اج ؟ تم لا ©

 یاد اڑ ب یکم م۵۰۶۰ 4 ون رگ در سل ومو

 الا اک اا ی اهر ادا لار

 ( رم پموبلا تاب اف الا ١ ديد نو ماسال واسه اے

 لا مزد یک ےن یر اقل تما رر لار ایپ

 تسب e ردد یک سا بس ےک ےب بذ ماف هنرن تنم نامت مرک ی

 روک گه ان گر ۹۳4 7-0 ےہ

 7 |رددرل اسد سا یا ءا اوہب صل یم تس ا یا سی برس

 رگ وک مکا امتسدا نمک بہر تاقتا نامر بیم فو ےن

 تست طرز فش لار ۰ فنر اش ا

 EOE قم کاپ

 راو دات کک ار با هشتگ هنر پف

 هک سکسی 2 ساب 4
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 ۴۷۴م

 ریسک یری کپل کس
 نقلت نخ کارا ےک ا ٹل ےک یر ا ا :
 درک او سے

 بصیر وریا س تہ صارم بللی ید ان سه السا چه

 گیس یو ال کشا اڑا تلک یمن ےک گرا اجد `

 وا ںیہ امور ات کوز ید وردا ت علاق نک سید یب

 ایل اکے سرد وتعبر روید وامل اراد يا ےک اتم ایل مح ۱

 نا و قسم ام کا ہد کا ااف کک ناسا ۱

 ی دولان ترضع یہ ں دادی | لس بار باما لی بیر کس تب 7 وا تیضع لوک ےن بابا گی عبرت کت یر اد

 ربنا تط عر کوت مالا ردوا ښا نگر برسد
e 17لیینسیید ساعات اا ےہ السالم ںی سس 1  

 کے س ورم فو نان إ ےل ےک نوت وکرم 1 رل هریک سز او کسازم

 یاس راک سہہ د یر یک وپ هل لس ےک شی وکلا
 ےب اش ال سال نا نگ سکس رم بت

 کل ا قل سے سوم نیست قم تر ارد
 و ا
 عروس “ےسدررا ترس لا

 مر عارو مر انڑلڈ لد ترد ںی لسا ا چرے و ۳ ۱

 بدا ناف نری زو نتا ایم ا ا



۳۸ 

 کبد
 ۱٠ ےل ¢ ہار لس گل یک شش روک ۲

 قاطی یر نسب بسا تسخیر لس جرج
 7 کارش در اترتا ےک یکن کاو د کاک دی دردااوہا رپ تالا
 معا میں دس ورک ل درت هک رو تام
 دیس ازل رسمات کہ رک اقرار او گر ہوئ ےس سارا

 را دوش )تونس تالار یکے رر دص انس

 ےس ےک تقوا سا تار سرد افق تشاد رب یدکی درگ
 نقل ماتم گو اترے ریس کیت لود

 دیس تس چر کلر و دلل دتروکر ی

 وام یا ا بسم بگو هدف کس زن اکے نیوز

 ۱ دری ےں ناسراو
 اج ار دب کت بام رمد کن انسا شام ر بتمام ماسال ضم
 تماس بس ی سمینار کرک
 یاب ناب ب نک اتا ادر قفس پا کاج بت کی تا
 اس لری گام گی یاس رو اف کم اسید ار

 لادن تلکس ی ارواب کز 3 ای ناکا ل اوج ت

 ا باو تباع رک ادام گاو رک سود کم اوز

 سگ جو خمس کس
 ی لمس کس کس - فانی ملال نوک 4

1 



 م۴
 ۱ ناتو یک سالع ی آرت تد دب 2 مر 4 لان مالک ترضح ن

 و نایت اگ انہو ید تونے تا یو میوه ےن ساکن
 متین ںی ںی مگر تک یب اتع الف تزعم سر ود قل ے7
 ارو السار ئر ولد باص حین ر یرناوت نال

 لو انعع سلماس تر نولو ملا 7 باص بیگ دانا:

 ےن یمام کک انتساب رنات س ےہ دد کک ونال تم ال کر عی تنا وف

 تروا رامز ر 7 رر ترس ںوراد ےس ہک ےس دارا کری ود لم

 ۳ ےک ئو نخ ت ردع ہم الار کتی رس. ےل ایک ےک ساب نسل
 با بنیا ماس ال : ما ات ضر شمال السا نیشن

 یر ےک 2 ےک بسی ابرو اتم کک رب یوم سم رر ینا صد

 "۷نصف زہ: نسےھقںہ“ز
 ۱ ی تم
 دا ویکی وکر نا ںی یاو اھ گرد تلافی اتسک؛
 حام عفو خالہ تمام سوسن نانسی

 بطری راق الون ر عع ۔ یر زرا ناں ن رع ای مج ف اللو
 ورق یوا ترد تملا کد پینل را لوستر | بسم ج

 ےن لوح ش مالفر وا اد ین بخیه ۳

 امارات مات الم اکر ںی اکر لپ بینی تسل
 ۱ ۔یکےےن ین نھ غل او

J) ۶رود ما ادیت  
7 9 

1 



۱ "۹۰ 

 ۱ تي اہک 2 هجوم نا ع ام شرات

Nرم وند شام  
 مگابایت لمس

 7۲ رےہ افر تان اوو

 7 رت کر1۹604 حرا +

 بشار یت یک رقم ےک ,iL ردود م والاد ہریشیلارمانہا

 ارم بان تست یا ام بیل یه تر رم

 ےس ایر ظح الم نیہ تک باس اش دہ

 0 مات ترا ناس ماکو

 ہور ےن رگ ثم امنضایسبع اش شرا۔ حس

 نم مالا ین صدا ےک پانا زم“

 مرر رر مسا مرزا پاش وشال

 ال رم تر ترس رم کدر اعا داش زعم پی اارا

 بم ہرا بک ےن پو امی رض اال وس تو مامی

 ر اترو اورم نوب اوال اتتاپ ےس سہ ا اد ہت اس ارا زند

 ء1 لم ای ان تل

 ۱ (لارہاس دبشئارمان ا لاوک ا زرار

 ا ایج انت درود نیتی يا 22 2 22 مع

 1 7 برن اش لاک او او سالم ا ا یا کس

 ارز AI ےک اک ر ار ےک ےگ

 | س اآلن ردم هدانا ا - ےہ ر ایک تا تمنا یی راک



7۹۱ 

 هال نر قسم سا اش بان هتک گر اس[ ےس ات
 ورا ات دا پر انس ازم نو

 ہت ب عاص رصارح یک قے 1۹۵ ۵ رروتککر ا۹ فرم ایبک ںی دل کی 5

 استیو اظ ہدرزےس بس شیلا ے او اہےڑلپ انس 4

 تارنما اد اب یک زیارت مک اب
 رار کے .ہدازری روا ہداز واول ب لار یوم اداب امہ کیی
 ریش نکس اقم اک تاس کی میاد
 0 سد ن اف ست ترد ترد زید

 ےک ےن و ر تپ تال بج( اہل سا کلین یک یتا ےک

 في و 0ًٌٗ“ص“ی0 ےک ل میٹ نا

 ناشر اکا الامر کار رمی مر يا کهن

 یکتا یھ لا ياري توي گم
 سهند نا سد مک وفد نمو
 ۔ دوا لٹ سق رگ زس ھ2

N:ع و 2  

 انکی غوساطا ویک ےس ای ای کلا نا یف
 ازمانلرڈرکب ستی تاج دنیوی سدہ وا گن رمز
 لابی رتن ےن مب ےک تد دد یک دداا دا دلو
 دوس رو سپاس کای و دا چر سراپا سارا

 ےس ورورد نیب بص فضل فساد
 وا ۔ یٗ مام عن اک صاد قغ دوووم کیم اک ناک از



۳۹ 

 هه ات ساب سایز سم

 رو شاپ اف لقال ر سس ۳۵ رر ۳

 روا ۔ ےس ورگ غاردا ایگوٹا سیل ناف ال ت ست ا اون ب کک ہوں یم ےب

 ۔یدداپ کرب تے اد بدعامع بیوی را او لو نفی ےس بس
 سل بت هد . دیتا یب رتا عیفضم عن

 AE AE کےہ انکا ایاگل نانا نے سام سا

 التن اردا ں دوت یری ر عام نمف تُم را یصاص بسط ی راز

 نے سکھا اتا رج شاملا یر ال خلال ام تینا در

fتیل رس رام کالے ردد کک اکڑ زلف (الومرد | ووتر  

 گر, 707 اوبد ییا

 تک رد ےک لاک روک هرز لی اسمی
 لیپ لس ۶ الع تس بع مار تب ال تردی ام کس کرک ۔ انکم تیبج

 هم ی الف امہ اسم وو یڑ اوج یک بم کرا
 تیمار کس تست مک
 کیا شتر اف کز رک

 کروم وسواس چ انچ اھت
 ا لا رس ا تس رم شا قشم راک

 ۰ در تام ی نا ات کرج یک و ےک ر رشط خصم

 گه سگ دن ی اےک
,۱ 3 

 ادد سماد نحر کپ اتو گه کف ابتلا

1 



(۳ 

 جازبا لت قالت ےک م یر لطاب ےن سس

 ےن شکار ید کرہ رر

 ہے کر تیکت زا ریس زو رس لوس ۹

 مار الرد ننن کیت وغاز

 کیلا یں سا. فرم با ناف الرو یت اہ خر گاد رس یم

 درگ نت نما :

 ےل کما سالا الا ارور شک جک ۹ ۱

 روا بسط یر اقام ترک امالوم روا نیم رسید ق ار سا

 گم روید هرس بسا ھ7 نشت ی ناوم ھا

 ناف تمایل. قت بر تیرا بیاتی گور لود هیر ودب

 E بوس وت د کیسا ۳

 ان کر تار ا ابد بای فن بس سن دوتا

 شاملا ارے تیبزثلا یکن وٹوورار ارمنی فیلد ایل هداز بسون ےس دے تترد

 بینچ ی یس ری پرو کک روا ر

 یداب کرا مرارا ناف 7 ۴

 ناسالم ناص ضف الرد رفع ادخل نرو ردا ادراک

 ۔ےسایک ارت اک | اھل کرا رام ا فردا ںی ہار ای کت سذ ۲

 ن ونک ت شیک افت فست و اور ۰
 .ے eA ےل اڑ ل وعند ں وار کس راک دا ٩

 )ادص ناپ راما 1

 ۔:,لں تاون بام ازاد اقا یر یس دد رطح



1 ۳۹۳ 

 روا گئ اغار رود نکل لوق وقتا بح وف سر مت

 ادو سرت زیباست کوب فس کوک تست کم وصی
 ۱ ڑی تام داد وق واک تر عامر ما کل واپس ےل ال

 0 کات توش انسانی را يا نک

 ار نسب سیسری سس سالاد یه
 روا یک اف بیر یا الو ساکت ور موعود خیر

 راز انارو سالا حش نزاو 0 ولا ترنم تال
 وکیوم نوه ترم رمان ترس ین
 تہب عدد یکایک کیل سید ید الخ نا۔ںیترک اف دوط ص اخیرا سا ےک
 تک ر کرد ےر ی ام شری کین یو ا۔ایل ا دو یس یم

 دعم س تشاور اتر سیا وجو یاب کت شلات

 ات دن سا ایک و راک ےس تر قا ےب یکے ہنی د ازا ار سب 7ھ

 ال مبنی ید | تضاد
 ۱ سس تنے
 اک وزر کوکو تکی دارای اشا کک یاو مرعب ےک ب اق
 اتم ی۸ یکے دل کی دازآ سکس زا شیپ سس کا

 تی کی ساروایماد ےب ےس بس کرک عمر ما زا از اروم

 ٦اے ںرضا بڑا: ززوضر اسکی ٌٍزرصخںرنات لے
 باکس تاصنا ںی اوا نھ و ر یدازا باج



«۵ 

 ۱ ترک ام و کمک یو ان ترضح ترس ےس یدانآللاترنہ ۱
 مت پاس بیم یر واتس سن جی یس ۰
 مع سد از( فست رزم هم اسم سست ی 0
 اف سل ملا کس ا بش د سس ها۵

 یر رب خر کت سا کشد اب رب یک از سیرت گچ.

 !ٍلعلااد ےایاط در و روا ارگ عد تمل جلا :

 ناشر اگر اگ پس قران اتسڈنہ ند کرس اک
 ےک را اعراب رز برف آی شر سست پی-00 3

 فسا نوساز او هک تطاس ساو وخ ساب

 تسام ام سایر سر کے یو تڈ اطہر تس اعات تطاس کر اہ ان هرم 3

 7 درت دطاس یر ا ہدروا۔ گرین نک ین ایسے مت ۲

 ےس ہما ےک لن کک نیم رہا ےگ سبد. ا
 بالا سارہ ۱ قی یل اشم یک ما وک اکیس یب رے تلو ہما

 را اوجد ےس تیپ عانوا وک کر پل تسود اب کر اہدو کا سوپ 1

 و اسد لر ی نس ]7 را ۲
 ۔اھگر ال اس

 ےن ںوہ پک ہاکی اسی تلی کان رہ قد اسکی تی یہا
 ییا سسر مع - 07 ساروا کرو اش بمس ید اا انفتح 3

 ےس ای یم یکن ود کاش کرنا هاش ےک لاف اد لد ےک سا

 یک ا ےس رخو ار ییا ےس اندرا لف وص د واتس یری 2

: 

 ےس

 2 چو

 دے

i 
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 ساری گیت | یی بسی ہ۵ ء ییہ ید روندڈ

 هرن ںیہ ساس اور عت ید ازا سربستو صوت پکار
 رپ لامپ لا ¢ ور ہ ےل 72

 ےڑب ےس بس LD س قم الو تتسرذمم

 یاعترضم غم ےن اےک وہا ےک نالا ے سراب سس ی ےک شش اردا لم ع

 کسر کد ازدا ی اشاد تسد ای یک رت اہم یون اقتدا دادا
 لیندا عن ساکت مراکش نا سن لای وت اس
 نام مور ید از سرا اک 7 زن سس تک دا ۱ اگر ساک

 4 ےتس اند سا یو وام سام اومترضع- لرب دل یف ےس ر ودعنا تکاب

 منو عام ندو الرش نل خس ںی اےس رو 2 گرا

 یر رک ازم اس ےک ت کاج کروا ساق شنراو رئاچیےک تیار نر وا

 0م ور 9 اعد
 تیام سایر سرش یت سک یت حر

 ۱ ب
 ۱ هک پر مشق پد تلف گرا کن زنا لاو:

 نا ا ےگ رات ےک ٹاپ ای سکو 3 6 - قم

 ا( رودکی ردا ےہ لاک وک کر ولس زکر باوا ےہ ا
 ےس بس اک ریز بنا وہ ئل رک ای ےس ںی ےس اپ سست ک

ILLSدال ارب ےس ںوصی نک رٹ کج  

 ۲ ۳ مانی را هاش دا نارگیل سما کس

 ۱ 4 ما

8 

 دا

0 
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 دف ادر بادر یس کام ترنم رک رات اف ا١

 4 کک رک ںی ہہی ےس ےگ لوزا 4

 س بس لا وجے یو تولت بد اہم بد اک الوت روع سا

 ۔: ارے تہی یی [)

 ەگ یم“
 طب رک صراط
 ۶ سک دال عالی اگ اج 4

 سیف شم ياد یک سنایا یمن کل دزابضاج کسر ۱

 تر مرم دج یکی د اکی ات سرنا لوا روال ایسا یم ملم ساروا 1

 اطراف ترس پس سونا وشخ سیو ا٠
 تورو ارام یا ترض ادر کرا وک ن تسر دم او ی رتن الف ۱

 ےہ بکر ارگافش نسر اروا کل اتو یوتن ےس یو ونار س اترا لوم

 لانا ایکو یرس یک د رخت یا ےہ وه ا
ga CL, 

 2 EE وہم کیس یک ور سرو ین ]گرگ سرو رسید کد ارا |

 لو 1/9 دا اس کا یکں وفا س ساد ج 1 ۱
 4 یر اد ادای ددا کام وا یس اس

 بہ ل ملا سا آرد وسواس تس یز یر ین ثم ےن کے ام ےل ۲

 اکر اج لس سا بس ید ازکم اس تاب د ازا کن اتسندز ہ٠ یب پاک +



 مم
 و /ی 0 تو تسنیم کد را کام

 ا و تست هاوان ادسنس ر تس
 لا ےک نیک وصار ا ںیہ ل ص ا ےہ وک

(Losیدا اک آردا ےگ ہر یم تی 7 اوم الالبان ارنا  

 سار ترازو ا لاس سید اک نار کے تم کی ن اقوا لس کک الاب

 7-۳ تیبا کم وقر را رد هت نیک هو لیک

 ۳8 سرق عار ےک اہ انا رفت یا ںیہن اے ٹل ےک س ا یگو و کت ہوس بم

 222 اف ال هرس 99 و ار کر

 2 ہت گن انس ت0 مت او

 لب دژ ر ی رشک هم اسد نره سا و |.لوپرغم

 عسل نیت جک يا لوس فاک دوم
 2 در رس ائ ماف تارتا ےک تالے سہہ تے ۷

 اإ ےس اس مزقت ومب ںی گذر زا رسد رک گردم

 ۱ نم تک ور اد ام تے نت وف سا کار

 يا گاو از سلیم لایت رم تکه رم 1مو
 باتس برقا ورب ن لل الا .les ںیگ پرتم

 کرم اےئ اوم با ے ٹی سا زر هاب کندن نہ تقی قتوتدا ہم 9

 2 یر ۷۹س 9 بیان کس را کم

 د 7 اب بیس کتی اچ تسرمد

 کںژ ےگ سا
 lae) 77 11 هرجت ی ذ هاب تب مراعلاراد لصر
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 گیل جن ام از بستم اگر مراد
 هلی رسد هستی ,ولملارار ٠

 ی سن شی کل وم عمر طب ایی لس تاسیس لک ںیہ

 نایب نسب بلک بردن یا هس
 یر ا قو سم تفرش لی وفا ساد وا س ا
 PS ساب نط دارد رعب قب ہن یک س تای

 سا ےس طدسٰذد ہال نس ےک را راس یوماط روا او ای دال آو گن ات سرش
 و <0 رام کتری یم لات ساک

 ست دل کی رازی تنیس روس سد ید ۱
 ےک نانتمفدنہ ےل سا. تار یھی باک ں وت رسی تہب یکہ دن آروا ےہ ارگ
 هد گن گه تاب عرق یر یدازآی اینا تاو ےک ید اڑا اتا سا

 مم کارد رییس اپ کلمات مریم کام اچ سیا |
 7 وا آرب ےک ی القرود لاسوسود نات سرن ےک رت م م لاراد ںی وسم 1

 راک یدازا کاک ں وہ نکو رذ اصدار سک حس یک ۱
 تر ازآرکپف لوبترگو ا اسکن هتک دبیر ً

 . ابابرشر» نر ےس

 گیرد راک از نایک کر یہ
 م تار اس گیدازآ هام ےرکہل گام یدازکل جیو اتتسددن یک ایج

 ٩ ےس اھو نل سام عر مان ےب گو زط اشم ۱

 ۱ ( ۱۷ ا۴۱۷۰ دتبرید میلاد ر ازات از جج.
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 یت با بیلیارد رس | ںی یر تسر
 لب اتو انس ی وداع 0 7 تاپ و

 و غدد. نیک لایق ےک سوتے

 دان اتم ساشا 02 نوت سه رم

 قرم ی ارطا2 رمح حا م حش یف نت رک
 یو لس دارت از تر عع یر لی و نالو رض. رسما صا یس

 مانو گه گرد ایمل انار ت وعر وا یر ناف ئر بالدمع

 ناتا اید رم تیم بیات رس او کم انسا
 طوری دونی قو درو کت فاکس رک ار ین مک

 تن زر الت متن کت وہ کن اسا اج یگ
 سا شر نر د اماو۔ کنج ٥ ی

 و اھ مع تہی بان ےس روق“ یت نیول رویم سم 0801

 : دکن لڈترادرتں بود ترک اردا و اب دون میلاد

 | لا 4 ثم اسیخ عفو ترم یخ صادر اریروطس اخ

 ادا اساس سام ستار یر مداد
 ۱ ]زی روس اس کس نان سیارہ ضمنا رغ الوم

 ۱ و ور و و هرات دراز “کک نا اہ قم تم

 : اض کس بل تسلط سری ظلم رک

 اح رڈم رہ ےک ن تست لذ شیرک دنا ترنم یہ اک
 ل مس ترم اد یوم رم یاس
 ۱ 7 نی ما تان شی لا تراس کو



۵۰۱ ۰ 

 کرم یانگ تاک گر گپ تگ سا هد یر ماقتا

 ںیم ےراب کک اظ اس سکس روف انب نہ ےانراکر دق 2

 زوم سال کت رض ہل کس صاف ےس یک شو اکی یھ ےن ال نت
 واد تست ارد و تب کفی یاس قاسم بیت یر

 ظفر قبط تیم فسا اب بگم وب یعنی تا

 راے تمر اباد ےس ےہ ٹراکر گمان یئ السر او ےن رر

 لاہذ ذلک اغنو سروا عار مآب وتت زط سلمبےکں افیٹتضابرارخ ۱
 2 ۔ارذ بع امنا زرہ کی تب الہ ں ر لس سا. ےہ ری اکے لوٹ

 ںون ید سس اردا تد ل نیر ںی ےن زر التب 3

 ات نات دپا د ناچ کھر کیک رخ ابغا
 بطر ھی راف انالو سن اسکار دیک سا ایک

 بت گا و ےک بوت ود ا مت یم

 يه رم عدد رپ
 ی اس بسم بخیر تالاب

 با اسد باو وسو ا لل یاو یف اسر اشا کی وہ او

 طو ت یقینا یلص ایرایڈ کر دس تارک اہک ات
 ۔ںیہرابت تل سم ےن 7

 ۱ہ ۔١٠ ترصروتنس یلص ےر کتک بصاص ی داتا رضع

 هری السا سيم ورک ور ایزو اب بس ب چ ھندن
 دارا ابرو نان هو گرم اق شات بحاصرک سا بو

 ۔ںیگل سدر دادرم یراہ ںی ےنکب زم نئ یاد ساددا ںیہ کا رشا



۵.۳ 

 کمر نکس نج کب تاع یل افترمحمتھم وام ری لوک
 ےک اع) ںی لسس ناں ایر ایا شفا رو هرم شرم امم درو بکر لما

 SY ار ساری ار عراد لاو لدرجو مع تر ي ےہ دد ےس

 ال بصا رب ن اک کس ذات سکی سوم بیل
 لات کک تنسو ی وس لیسو ج بع اہم اکہ ریت کبک ورکر دد نارمل
 الا دا ےس تی یه دن لر ازاین سم یہ
 2ر نآس رقت اور وار ادا تب ے لومار ۱۹۵ حتر ابر وپ روم

 یک بحاص ما .- 0 اک تقلص مرو ریئس ےس |

 تل مال مو بم سرم کہ ف تو گن اتکا ۱

 rs) دم ارالدا ناتن ریز ٤ ی برم نیک

 ہہ ےک انتا ماا کہ وہاں ہر سلس کی آی لس | تسداوس تو
 اا ی _ فر نوا

 م۶ ها سی رام تسر احس لر ور یک الا رس لزوم

 نو بییع)یب رگ طغت ر اقا نالو ترض ہد شرا ڈبل یول یټ تسسالارگ

 ك انس اے شضٔنِ رفت زمءں 9ور ےس لیل یک تاپسا

 ںیم یس ھت ز سر نکس ادا حسب اپ اتاپ پاب اردا

 نشر کرج ای لب ہین انا اتالبدب ےک لاج آس یکتا یس ےن ںوہنارک
 | نهم يک وتو شر رقت رضحت یا ےب لاپ
 ۱ سو مری تالا نت نام تاب سي يک

 ۱ هک ریو تتسریلب حر ار عن گور عیب یاس گترمح -» تنووخ

 ۔ سا ہظح ام ء روہا لگراٹ ا نت م لسا راد ا غو یطم یر 1 بات ےئل

 دو سس “ا 1
 ر



 e ط 1 ۱

 ئ2 7+
 ےک ررر یکے ر کد یس عر یا کے و اھت ن لر لاک کک
 لورا ب حام روی ادا پرے دم ادیب ابر ۷

 لو یی اگر ملتا اتیا - ترازو دباع ےڑم تڑپ
 ۱ کم و مولا باو انس اطعو اک یب و ترم تسمه 7 ںیم

 تس گم امسال ترضعلیح بس دا. اوہ ا قڑشا
 ر نت ضظااعترضعلابج ار فاد ڈور مسام علام افسر مد

 0تر عتبوا تام تعبطللارں و اظ ام انالوۂترضح تح لک تبا الوم
 روڈ ٹیم ورود صوم س۷۴2٤ رو( یک سنی ہیلو ول له تحاصر زرا

 یک جت نجس یار کل فر
 دوو تگ ےس بیعت ٹول میلملاراد ےل کٹ یم ٌسےلایترکا

 ترشح ی اشروئامالع تنور کرہ فی دهد سره ۳۳۹ |



of 

 نیم ات ف مصر اوت عام
 ۱ کلام رفات سا. کبد سیف طعس سه نب

 مک اس پا یا نامی کلر تاب ی

 تومنانپسارتینس یمنی درد درب -
 | ترذععیدا تحاص هاشور هم ترضع ها شب ۱ییلس گه دا
 ۱ ولت نام. دوس ماسک ٍتعاسو ۳
 - تادش ی شیعم رک بم ماس ار ماو کلاس ی ایفا کلم
 ۱ ےب لب ڈے رد یکق غ سالم. بدر یر ٣ں ماا

 ۱ ۱ ۰ کر ےک تے بحارص ہاّغروم الم ترغح سم لا مالا اج

 نج اب ےس م که« ید عید ضف تر مرگ یا

 1 ' تما فر وا تا تند کب حاص ہاش تر مرذ اما ےنیا سعی ایڈ بن

 ۱ ۔ےتسار ھن انی ضمن پي
 7 ِ مر ۵ ۰ 9 ى 2

 ۱ تك نوا سرو سو نهفتصلا قدرن کا

 ۱ به ۔اوہ دس ۷ بشرت یبا سپس يزد راس مک

 ۱ لب پس کتبر هوس نی
 ملی. کت دیدی اتس دعب کا کی شک ید ےن پک
 ۱ 1 نازل هات مرا هک مع شام

 ابی رفتن بن هک ت کارو تینا رب مرد یا
 | رت ےل ت رک هرومرو ےس ہرا رتن یا کلاس ا

Eتست تک رگ  E E۱ وڑدنج ست تف کٹا مدد 7ا لان بب ما  

۸ 



۵۵ 

 ایک نس ےس اعد رد ین رک سا

 ےک تار ز یغمایی یلیت ی رو ورن الم ترم
 7 اغ فیس

 ناف ود ےل ےس ںیرنیولم العز شب عام لاو الوت مع '“

 شکر اشو بد 4 پر دددا× ےت نسل ونش برمل اسیر
 هو انا یاس هتک از کش بوس و
 شن بم ستم ان کاج ںی 010
 ملا سر سد ۳4 ۔ ےک یکے ےس اٹھو رم ین سورس ناد ازا
 تعرا ےن ےس برود رولجل ارادے وہ ےک رال زذ ےس وراس

 رہواد معلاراد اس یف اسم 07 اشر وار سلم 5

 ب ام وصغر عنز وا غ یک دا رم رس نی ب صور

 بقا بایت یاد لا ترش یی
 میک فان بم اشرف مو مارا ول( ںیم ھ۶۴۶۰

 خرج گریم ںیمد سا ۔ارجرقنإ گمان
 زر 7 ے21 وارد رویداد عب ےک او ےیر اوس نفل ا
 فرامرز اترا سن سد راس مو یر اروا م +
 وزرہ شوک یر روس نرم ےس دیر EET رم بستن 2 2

 سج امداد وساکرچ کد دلو انا ایل او یی 1 ینا زی سم
 وا داماد اش یم یاب عسل« ۲
 بورش ےس واک یک را ایک اھ اک رک سا سیم نا گا تال
 بہر اردا سال کار ورک سارا ید یز ماسک تیوب

۱ 



۵۱۷ 

 رام اتروس کد قادر ےل رت 0بے وتم ےس اٹ مصاف بر

 نیل بر پرو اےک کا ید تر ربط رب یوم < روا لک

 بت یک ت م قت یان سبط ےک قمرا سل

 5 او ماه اش دو هک شو بت از تسااع لوطا ساعدوا

 ۔ ےورق ےس
1 ۱ 
 | لودر« نفس نانوایی هتسردرم کک اہ درد

 دز کن بی تیس یس یس رپ
 مے 2 موج 4گ ںیر ےب یف عی بم کن ید ا اروا راگ ای

 ۱ ان ارب ےہ اکہ ےل اض اں ومع زت ےس ابار ف فلات اس ےک ایر شتن شلو

 لغو ےک نا تس وم هو اکر یش یک اردا بس تعنت
 ق. هرو از رب لا بیت. نق زاوا انلا دین.

 پکس نیو و اشرالا بوج دا ١ هر اس
 شر کف ضزرفس

 دی ناب درز سل مجد گر سس هکتار

 1 777 بیر ملا یکے اصن د یر افرا شی

 تن ٠ ( مار ےگ نب
U ۰اب اب ۴  

 e دایمی ر علو یر فالف کا ۳

ad7  
 e < یر رود سا گر لا 272
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 لات رد تشغ ین ولد اد تستر ایپل رد چ ۰ ۲
 ولعل ارس المرمر ٹی الو ت عم ں انا. درس ۱
 خان اتمالا ترضع لس ےک ردم قرود هرابود رر را واسم ١

 عرطر ارد ا ےہئ ید اح رب ٹا یک رو سیم رب بس ایه ماشین
 ا لرم ترم” د م ےنوہروصامر سیر رہ خر ا ےس شرم لود رک ۱

 4 ترف یک لت سد میچ یزد ریل ےک, تقی لیول!
 گرما تغییر سد لف یک ر قا یا ےک روما

 ید رصد کی هزنزسا بک ےک ےل وت وو س ۴ 4
 ل در ںی ےہ اکا ترنم نا ایام ےن نی عو سد من تام 7
 روا حامد ٹک( یوا نت کل نام ناس ےک ابد کب سرد سد ۱
 ات رس ےنفف یئابوافن مت ۰ موصل ون باگ علا 027

uسا ید تو یک رو مو اک 4 ےب تارو وک لن ادا  
 زار الا ترت مو کون فط ما گره توس
 رب تس ناشسا ما اک ا اک رب لقب عام و اشرف ریس لس
 و سرد تنور ۱ تبساززمروم اب تسف شاخ ما نرو, لوک اچ
 تو گر و منت ترسی کیا
 شور رب ہد یاد لز فا جیئاس مان بوخ کی لم 7 ا 2۳ ۷ص ا 7 سرور کو یو گلف وب حاد لسن 1
 لس | ۔ایکروصا ہک )ےل ےک ےک توب ۲
 ۲ او سم یر اک سلم ار لورو یری ب اص افر بدی او ا
 “تا تر عع سرطان سس کات رد يا مس



4°۰۸ 

 سی بت رک نان نوچ 9 7 د
 لیست آن نی لات ۷ےن ا

 ںیرنی اےس ہیر کاب هود )دلو برق صقم اک ےن 7 2

 سبک کف کان سوار سین 7ب٦

yyلاک “ع الود  

 رشا ع در تابت ال بح اص ںیم الم ن ار بلا ات عینصتزر

 ناک مے از ساب سپ و ا تک

 وب
 م مرض اتتا تسد ایکس تخدخو کر سرابی یا

 ےک کک هد برد لب یئاب اں ںونااسسم اےک سران بام هاش

 ( الوم بم اعردبا ول ا یم ےسردد سا اکو رود ۸ 21

 20 قوپ ب يعتاد سر رفس ٤ 2 دا باس سل

 هک ازم ص اب یر تعم ن دافوس ام کیا اسوہ مرکی سن از

 ما تا یب لوس. کربن در در م 2
 ۱ قوم و کر رک اتم شرک

 شف کو اسم نادت کج لئ لندن ںویشا داف م بایت وز وف
 ر نک 1 72 کد نس لش دیسان ار ر نعم ےس ا مو

 ےک چوکی کی لام ار سش دا یر تر دوشم. رفس
 امرت اد یک تح اص هاش ڈانس الا ترضع. دی راه زور نتوانست روا

 ادا بعاس ازم تسنیم

 تو

۳۹ ۱ 

 8 اچ
 ےہ

۱ 

 نس تا
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 تگ لو روش زا نیز گم ورم گور او ےن ۱

 ھو ناش ت البلا مانام

 بم نرگس

 تکی تو تر اس تا ارش کریس یه ارات یاست
 a یو لس سیر ورم لو نا ٹو بس وا تہ
 ما ورکر ا ےک ٹیم اھ رہ ار ترس یر سام عشا

 2 روا ےس 00 U وند نإ تط ۔ ۔ںہےتڑک ان الف

 ۔ ےر تک افم اں وف نا یی دہر رقت رم ا
 تے رر رقم سم مولا لارا ر تیں ون ےب بک ا۱

 رم انی خد ہم کا ام ابا کم زیبا تو سا دف ان
 ہمت 2-2 ےگ بارے وا ےل امن رد ار نسبی

 ہدروا یر ادتقا سیر تست یب ما کل وفات قول ا
 گاز ایر طفیل ا. ین ام ین رس تر اکا زبان تس ہا |
 ےس دنن ساوا اسس لوا کس رای ںوئاداف نیر لیلا یوم ۶
 مر بیس نیر ما پت ها .

 دے ےب اتم ےک لوم اطر وا۔ ےر لم گم نکن اومدن خا

 کیا
 روا هللا 2 هو تاک ےن یبلعا ایں ادا الوات رسم ر لاد

 گول ارز میز مع یو ےک باہم دے
 "نامے تایل حرام لوپن ماسک یوتاسعردا نویی ایدافوج +

 ۔ایگا ادا ولا ات یونس دز کم ورا نکا



2۱۰ 

 نا السد ےک( ج ات الف ٹیسر اگ یئنرو ارد ەس شک ا

 ٢٢٢٢۷( ص ارد تر

 تای کر اباد ادا یت س بس سیلک واتس

 مع مس وادلاراد تسوس س یو ناف لکت ضال ترض

 ہی رن تما مو( نولد ملعاؤاو ترس امام ضم

 ات بکش توس شف کن انس ار اکسس اب

 تردعحه_ سمشم/ رقبای بسا ساری لا ساپ
 ترا ادز ےک ں وناس اد ل دے ال تیر یوم

 ئے ےتہں دن مکس |تور تار طح پروا را

 ۱ ۱ ۔ ےک ای الی
 رب اروا ےک و مترا تسر لم تی ی د ہاٹ تضم

 رر ےک فو ارا ےس اہ 7 اہم ام سم ہی کروا ریش

 ںی تا تک ۵ ےل روا کد تیس اح کرم ھ2 سین ویو

 الف سال نج ےس ےک رک ماش جور نا منم از زس

 ےن ماب یل کت دابق یک ع انج عد فخار ےک م تک کے زا

 e سرک مات

 جارد نام ی ابا روس هنگ کوب
 ۱ : ہار م اک امن

 تال نہ مناتے یدوضم یب اندر دہ زر
۱ 



۵۱۱ 

 ےن رازلفم وا اش سک یافت سنا سس نیم عمو شیر ترا یو ناتا ۱

 ےہ ےہ نہ کار 1 خصبم نیل لر دا هال ایم کز رو بش یھب

 بتر رييس منا س اتع سو سرا
 اسلا رطح وا یو انت تالاب ترم بت سا شر هک

 ےن ںوہاتت ایکو رک 7-27 ہہم سو

 یر رقم ٹری کٹر ےک ہت ارم یھ انس ھ22 ۱
 تع. نامر اظ الو تر رفع عں یم تا ضیا ام

 ریس الوترع ی راع داد ازل ۸ تر: ئ نود حرش ی غ الوم
 -> ی رها خالد او ید ام رب سم لو ترشی نایک نام
 یک سن وه تری عارف الو ترشح یارک ی الاد رع:
 ےن ام 2 باقر پ دول صافی راک ئنرماض ا۷۶ترنمعس' فا

iریا لب ریل مگر تیک  
 ۔ سزا مالا ال سایر ولری باج سا ف یک ایس

 انابەر ر7 ناگ ن ات اس ےب جچپ ہر تک وف

 منو روا عیفذ ینا ںیم الہ ن انسکپ بب 7 کیا اسکنر و هزار
 مع اسالا جن ترذطم ران اا AS ا

 رہ وہ ےک 7 و میلاد ات ی سا f لز تم ےک ر اردا

 دز در غاز ارزو ارو اغار خدم اال

 نو زارع تمار زہ ےناو ےک یم ہضم نیلا
 ' ےک نانسکپ بییرحنوکن نکی مح شمال تضاد دید ده بر
 ور لو ترک دا۹ × یر ١ بج ںی کز اخ تعم رام نا ۱

 اس OS سس جی



AIF 

 . سگ اروا رکا بی یخ ود ٹی نسب مے

 مر ا۸ا فر سمت

 لر دیگر ماست اھت بار اذ ںی باجر رل س س

 “لڈژ دوش ا نا ےن یونان ِترتسس سا ۔ ںی اسا ےس دووم یک ن ر رب

 ا هک اس ےک 2 رک اففشردال ورم

 ِ و اد اف تمحو ج نل ایم ےک سر م تیعلرش انکا ام ےک شعاع انک شست ۴ز
 اب یوتاب ن طس یک ہا ےہ ی سس ندرت نم Ll کاپ ٭

 رام یاس ا 3۸

 ا لیندا ض کد یت هنر فی ونال ترشح ان

 2 کوہ اہ تم سا روح مد تخم تای
 یو رس 2 جز سردبیر هو گاز سرد + نو ےس عو

 الم گیس گوجر“ روا رم اس ماوس

 یوا تالا رگ تب طیب ےس ۱۹ ۲ کت سارط یدک و

 اوو 7 اتر وا داتا قاتا ں ہا اروا. ےل ےس رتن امان تسرضحدوو را بی مست

 جی کت لیتو فدا «ساضی او و حرف يا

 سبکی ۹ ناسا رر ےک

 ۶ اب ایف العرب ےن فا" اے اح یوکے اس ےک را یب ےن ںیہن

 ےن Ia ا اھا کب اتن اسم

 رپ رک عکس ۳ 7 الناس شرم

 زا دیتے توریت قی ہر ںیم راقم لئت اال زظ رمی



SIF 

 'ںیتاتموت کا ےر شد تے انسا نی
 ےک یی هارد هک تن یک بس نادت ونا تسال ترشح

 e ےک رک مکه بیا ارادی ایک ست اتاق اتم رم

 مہ عا ےس سار اک کس ا گیم مارشل

E rهوا شابا کت 21 مل ائ ا ایا  

 0 یے ےس ی ااو وا تمہید یمن 9 نت بم وا تدا

EITلک ل ۳9 سا. ۔ا سین  

 پا 2 ترمه تموج اروا الط

 یو لصر کر ررر يک توست خشک دںییم : ےگ ہی لاش

 نت نر تص ترده لاذ تس ید نہ ولو حطوا درم ق ضرس

 ارو ترم ۔ کد رار اف لدرس : انوار ترحیم دلت کد نود

 مهالع تردمجر وا یا بیر از ال ترذعم ا ناف کیم

 الوم نالی اط دیس الوسوم قلعو دن یش ےب ےس ور ےک زن

 تو باسر ار گاہ ایمی راف اوم یک لای

 نمی سو رام
 کن ات ریسک ناروا ی االس نیک

 ما نل ےک ذس ودای ا ایشن یکن اسکا بیخ ص روا ےسذةلماں کس

 ھر و س اوت ب باغ کا اےرہدر در لٹ

 ك ادا نم تر هم کرک ےک نادا ےک امد

 الت ڈب یڑ یرامہکب عنہ ہم ال کر دا ان ایش ےس روو اش

 لاک هلو یدک



Al 

 دوم بم عفو ندا اتے ےس
 دوم تی دین سانپ نس یش اعیررپانا وم. ئرلعدناکں گرام
 یاس اوج اکر لت اد ےن اس تستی داف نومروا "نان اکسس
 رابع تم اراک اف کن اروا زا الع اک اجال ےس تدور تسر رت

 ہرا رپ تب توا دو سر یگ ٹیم سارا کر اک ی تط سا
 فا امر مو فخر تن از
 درگ

 £ اں یر دز ت تا نشیب چ اب تراس آا ارم
 و رب ل او پرت یا اش شاد پآردا ںی تاوحاعلے ا ل مو

 نم تل يا پف روبان سا ارس لوس
 رز روا ترا. ی تلال یا بک اس هرز الو شابع,
 رف الو تروح 1 بلس یا : ےک کل یا اد س سن اتم

 ےس تک تبر یب یب ریل انک ٹرک ذرا ات کز
 ران فی اےک ارف کمانی نماد تره. مستی
 از يا دنا نا ای یر روز ب ےک اس ناب جدا
 fr ۷ تک نی ایپ ناسا نی اتت

 ( ی مع اب ا تنا تو ےس اون از او
 ترم. ےک ےس ںی لام ےک وو ملااد بک ارب رس الوتر
 قضا تون مار کس اشیا
 هزناسا یا ار تسمه نت تی کر سود لول اراد ررر رص

 | یک سوسک کر سس ام رک تع نار
1 



۵۱۵ 

 سل تساوی ید ام تر ے کر لر 2 بگی فاسد رشید

 لر کم یه ںی ادا رشدی تہ لو یر تن ےک

 ۳ AS تااعتل کا ناروا ےک نام نا مکه مت

 ”ٴ عجز ظا)م "نانی ض ا۰زرفعرم.ّيولاقت مالر گہتروع یو
 لری ماسه لعاب یو نرفتیم
 ےک اتکا ر قادم کب رش باکس تیام. کت یادم
 4 اشرف سال نیز 1 : اےس لا ےل د

 نزرھاممےئاددا ےہ ایرو ا بس کد ی ددا یاب قر ی لاس
 - بسر تورم نارتو بیک ما السارتاشی اش ےک اع

 ( طی رافکر قاری از

 اچ ب یا او 1
 کن اس لترا

 ےن ا عاد یر سا طول داد ےن ین مم دات
 ترضح ہزب الم ام ام نا بات ظم یکن ا ےل ہک اکر ا ساردا۔ ایڈ لصصیفاک

 کک ریس ار رمح روپ اک کرلی الرا ت ونمت یر بیس الوم
 سو عمار ےس تل اج یو افت ام اظ الو تردید دن

 9 اس 1م ره سگ سس کم عا سادا

 لہسن انک ےن کا اطنحا؟درمپ ایپ ےک غل رہ شمام ادا
 | تولد ساید تولد یک ےن ایکو کت زسا رول شنو ۲
 ناتمام السا خط اوت را ها اب بسا ر

 ور عرب فرم نر از ان هود بیتی لون



۵۹ 

 مایل لات رم« راد اتم
 | نم ےس ےس اسی رم

 سان یک کک م تین یک ادا تر یک عاد یی

 زرت لز بسد لر تم ق دک اے سے باققا ےک ترسل بم نوا ان یمنی روا اس مات ییا باقا
 رم الو رطح ۔ ماگ روتر يا حر

 کر یر نک م اقا الو” توعد یوبل لامر ریس وه خم
 ۔ےئ عن کے

 کلی ارے ےگ ہر ا هارن صل ات ر اردک
 بگ شیش دام ءار RAE شرر ر مامی ال

 سا اربد الفوج قلت روی سه وبرز کک لد پان (سارما

 [7 7 مل تافد کی ٹر ع تر. ےہ کش اگل ہزاما
 ےن یہ با لو ساتن لپ یاب ماله ید برکت تر
 ها ذسبعاص نفت ذيل نونس سو
 . کشم زنم اقرار ےب ےن دن تب یز ھم کد ناب

 ما ار یزد تس ت ا ترشد فتو سبک تم الا ن رد

 | نخ یر کتیا ساد ارپ تعد ما کا تک
 تمل ےک ےنرک یک مارو انت مس ن لاب ا

 رم اہم نا نک ۳ الو تندرو ا بص ام رریپس ال

 ۔ا ا اکی ارد
 | شوخ یک اسلا تھ شاہ سک وک سود ند
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 بیپ
 کوایک لا اد تا ٹک وہ ی رس کت ام ترور ساس سا

 کس فر ناب رگ شن یو شکر عقده
 هر می ابا ملرد ید سا ون

 ترا رم لا یس نال تن ضح ہیر ان ا انور ییا
 کریک رات یخ. ي وج تعسولو ا۷ ترذح يولعرناکن ولا ق اف ؛الوم

 یک ل نو ارد نفی یواصتناکے ناریل ہت تدا بصاص

 ترا, ےگ کد ایوان سس اد سو روز

 کال شوا ءا باتت وفا نا وہں د ادت یر اط یر فردا یر لپ

 اپ: شرد الب پردی یر آہ ناوت اڑی عم مہ 0,

 از ملات ن اخس دن روا بیری دوعسم تاراما بر دعا ۔ شاخ

 گستر سلب
 سوئی راک ار زقتا لرسۓرم اٹ بیطخو رات

 7 کت از کر وم فسوبرمت اندر ترضفح

 يا. عاد ہراس لد اظ مار ام دب ارم ترطعد

 هد اڑ تادف دینی کد ما لات
 ملا لب سه کسری عا ےک

 ےک ن اروا تی اں لاد ڈیوس الام ودل راد درک ی

 س يرو لولاراد . ر7 اه س تشک ياد بآ و انب عش

 تن پا کل سام نایک کریک وک ا نیر س س اردا یک یل
 دیر سم کس ید ید ۱
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 تا راس هک صف ار اف تس لاب اے تم 2 ي

 رس رل ا اکر ابا درا اکے ئی ںی ورع ری برف ییزو ین ملت

 س ر لورانس ا یک افت ضو درد ۱ قلم الو تترضع را. ےہیراب

 گال ت انب دانا 3

 اس بسر اسم ی هو 2 و

 عر وتا ۷ ہین یوم بیا نل
 سبقت یخ تم ]ممد رسد سس کی ۔افعز سم
 نا ارو السال نایک اےس تک
 ۔ قع ا نسیم ضم دو تضعح یر ن لد ن قمار ن ان تخم
 رر ی نر الو یر زا ام دم ی اہل دیس الد تیضح

 ۔ ںیم تیس رس سگ ریپ ایریا الو دا یش غل لم طر
 2 ل ترغب ام یس لا اس الوم اہ ںی اسسا
 . )مگا 1گر سالن و السا ی تتسابق کاب 07 ۳ 0900

 نا ں رنا روکا الطاف کر توا انش ایک ا انب نات ت07
 ےک رکو روکتا با ی کت سارہ کدر کوا ا

 ل ا کش ےس تاد مارس ال یکی تس ےس زاغ اک مدرج ا ےس

 be تصوف ی ات يا یا زیست
 یونس 6ن انتا کا اک یاس ےر شو دا ار نایب
 کر رد او رک تک ات ےل ےک بش تر ب نیر لت سو
 یو نیمه هم یاب زی موس ها ا ےک اج ایکس ۵ےہ

 زد ارم شناس ر نالو سر دا کدو لد عی بم الو لیگ صرف نرو



2۹ 

 ل سی ٹوک نان نئ اض انالوم ےل ےس ےن لت ہاکی ا۔ ےس زوج ما

 راو روت ياد روس ید سیما ان

 رم و صحت اکر انور ےک نا معدود ازور بش دام
 ۔ یر لعرناکں یلداح ہوم تی منحرف انالوم۔ رضا عف ق فعال ت رع

 iL ینا نکا ماضتصا انار روا یری لاعب دیس
 سو یک السا سالن بحد ا ۹۵ ار یل ا یک -10 |

 وت ےک ب مرا متد یا مخدر( تا رک اک |
 بحام اس ا هروب ےس ور رنا

 فتا هکتار تاک تلاش |
 ۔یرئ افر او لفمےیب سی وااای کیا |

 ۲ هدر مو : مل یگ وے
 ادرس نوا کم ر ےس ارخرد کن ان لک تس یل ےس حمالعردا اب

 2 لووت لزوم شور وفرب تاک نا نا فد بک يير وه دعب کس

 تم ترم دف تم بي دا نت لک ارو ترو چ رونی با

 دا ین بکر تم لا ) شرم الخ رح اتسک ےن ےن بسا ا
 رہن رم یورپ هرز کر ےک د انن ےک الس کس |

 تیس لک
 افطار تیس بات یر قا نس ےک ییشز)

 سما گرگ و هل



ar 

 ا ارش دس اب
 اپ سی۱۶ اینپ رر دان ےناد ےٹیر حد ہر رغ ےک انسا نر شپ
 ہصع نر ادت روا یونان کل اح ںی یہ نی ےن ین ات دو
 روم ترم یر ویا اک ٠لاسطانو/ ترضحں اہج۔ایل)ط اد ںی وزراہ سم علا اقم
 رب امیر ایج جم یر دی امس باللا ہک طف ام لو تسر شعر 7 تی اظ

 ےک شہ رود گیل ےک سا للا انوا ایک لم ضیا ےس رالف

 ه ارون ا الور محام اردا ےگ ے بمل شتر ورد طی ملن رس

 لگر بانه بیبر ید نوین صار پس اندوسرو )ما شک
 : اک لم رل تشاو رس ص ۳0 رگ شیت رور ر رک ہأسا

 ےک لے ۰ رات ہضم ۔ خر مل
 ھ د ےب ےک نیکی 9 تاد ی

 ا معاف دید داد پک
 | رک ں ادا ں ددد اروا اغ یا باستان

 لر هر رچوم هس



۵ 

 تار 2 هیتر رم - لی فو روح 27 تہ لب

 ی افن تردد ہد اار کر ثلا رپ ےب ےس بس کت شو اف

 4 بلقاس ےک تقبل إم کسو برر قو بیس بس نون رک ۱

 7 لغ سد ںیہ شوک کو اپ بیینزاگرزوس'
 ڈال تابدف یاو یے روشن تس 4 پت رٹعںوڑگجصا

 جو سه ناز کد رپ سست از فیت.
 مل ے و بب 2 برداشت متسم

 ۱ تم ات امن کا
 ست بل وف تنوع تما روز تا

 ےس تن رضوان ےب اھ هر وورد رکا

aL LE 
 لوک ںی ت اطا اجب ےہ ایک نم کب زا اشکان یر
 AIA سس ی تل د الکسا

 دس ےک ید هراس یک تعمر نتت سد ےک ناردا.تر یم ۱

 تروع ےس راق یا و ےئانہ ناروا ےب ل تس نکی بش

 دوا رات نلت ان اعرر ےس ین سض رل ااڑوخترعرویےک تالو ل تس الار ۱

 ےزا ل پا ضمن لس
 ران فسا هک نزول تزاباء تنا

 ےن ا رح ساعا م اس نان یار أ

 فک رو ورو شم یا ترس و ےک ۱

 نو سای ےہ وے سس کر کا
۳ 



۵۳۲ 

 همسان

 مال لر تان ها هدر اید دالع ب۷ «زازوخا)

 رس نو
ILIA:نیمی سل پک ناس  

 ES I لدما ںڑسن

 4 لا سلام نام کرا ئاو امین اش انے ےک دم ایک 3
 کپ اا ۔ں ںی 2 راس

 سکر یں سی
 کب اذ بعام معن فاد ترممح

 نیت تس ی الات یو ف بسم نسحط ارس *
 هے اند کیک ت ارن ی ندور وا لدار بودا اپ تیادا

 رکا ےک 7 ین لر ید نرو سس فردا. ےلاو

 عسکری اي ادای يا رک لا کس
 روف سکی لباب اب لسع کن سري
 م09 02
 نا لاتا ےک هاي تست کل اس ےس ہی یگ ےل معز ومر

 ترو روا تد وبق ملو غرر ں ص اخو اوس ا ےس ہر یک کید ردا سافا ےک

 فی 0:20
 0 از رد کبوتر او ستاد ماسک

۱ 

۱ 
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 اب

 ۔ ی ابا ارکیده اعم بل |
 ےک تو قشرة لابن رک دک ییہ ترا صف '
 ا٥د ےس روم اروا ۔ تک تازلمله ج تک اسے سنارخ

 if تا دری شا دورجر دوم کد نر ےہ

 ےک د ے نیک ا ارتا ےک تیزاب تر یی ےروا قافصیربودوآ ۱
 2ھ اک لہ شین ۳ ادم انن یک وتحرم روت ںی اص قوت عاعس ا

 4 1-22 سوی رو اے ساات کر اقا خا

 EET ر تک |
 تال لودر دستت سکوں کرک ںی وج دوا

 اين یو او ازاد ناب مو گان کل رکا

 دعا اساملاس۔ در وی اد تر میر اس هو لاو - یر

 سو ورک ا ےک تیا گد ورا گمرکی یا

 واو اسانس رد ۳ سا
 ےہ نابقلصک نیس باد سس ا

 ege تل وو ردح رک اتا السد ای

 لاس وک اس ںی الدر تک ق نمرات سه 2 ہر اک |

 و ےک

 رب یک مسی بعام خر ی ی الوش جالا تحس ندو صوم لوح

 7 الم و ,i if وریا الوعود ا. ال ئاح ترضاگت اتا

 اہ طس خم ارتقا دارد ای شا کوا سرب تس نیم

 ےس ,EE دیره ا



arr 

 اڑی جہ ہدنب ےسدنیط سارا اذن ورکاس کس انت ابن کا ہت
 اکڑ اٹ سا یے تخم قا تص تا لاک لو تو اوہ اھ تما
 ےب اتیا یک ۔ نت اااھکے وہی از انکو یت
 کد مرکب دوتا لا چو ای ادا

 ارادی اس ےک اا ورس بس ماں ہے رک ا لماع سلف جرات

 ںیم ےہ شاب کتک نیا نا لاتا
 949 عيبا« غراليلا قہا)

 ماتم ات ناتا ا ار E زم
 وو اک ناز یی هک گیا دم وم

 با کت سصخ لرد السا. نلواسقس سی ارتقا 2
 ناف  لدرسم بی 2 ہگاج ےس رن فا اوز انی فو

 | تام وین اس لداو سا لدلدرس سما
 یار سی ته تسابسا ننه
 7 یو اوم یگ ٹ ونڈ ان اوم ترنطح تالا کرک کر انار ی فست اک بم

 اس دگر ےک تیا جدا ہم تیا عار
 ا کیم یر سود یک سس توک تمت ین تر کن دات
 لادتس ار وی جے ید یر عار سل نعم الخ

 , ےس تسسایس یر ےفئ ںونہنجب او انب تسال رسد ابر غ رانا ت ناب لش ردا

 ال تیم ےس بس ےس کے را راو وکرم اھ ےس ےس وڈ اک

 ا س ناروا کرت وت ںی کر تالاف تعّکرز ددد یک اروا یک دایک

 اار خ یدک اساں ی نک کیری وند وع الوم انک
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 ترول تمام ادم تیر0۵ یاس ا
 4 یر ےکے نو فط یک ماکو رس کس شوم اشتباه علی

 خونه طو فک : اس سیب دکور ۱

 لٹر ا ایکو ےس ایران نشد وح کی کوس کک ن شصار مخمل اف
 اگل 'ہئارلا اس ےس تارا د نا کس ا یت راپ اور رت یمن ی
 ابا
 ےس میت اب بحوکی اہ الخ سس شیٹ کی د کد ما 1

 ی اورد کے کش باش درب تو گريه شلون

 ےک ل ون 2 ےس سہ نشنونکی امر مالم ترضح تان سید ۔ید کور سم لم ا:

 تا ناز تب نل کی ایتمتساکس پید یکم اما معا
 ۱ . ۔ ےگ وہ ےس ےب

 رک تپاس سات دقو سادت رس ڈنر تقیو سج و
 ناشر مالع ےس ےک ڈی فار کر چو اھ نا ماز انالوم ےئل ےب
 مای روان تا نیک بم رک سرس او کرو ےک

 تو الع ترص رکا نما اکے ود یک ںیہ تکنیک یہ قا
 غرس کن اروا اردا ناطے کے سرود ن الورد ا( لوط ےک رسد بل
 کاپ کدام اک تج ر ڈر یا وب
 ۱ رفت لر

 تر ےن نال د تس بهاره یہ پآ سے رب کرام سا مه

 : ٠ سس
 نتاج 1 ۱



۵۲٩ 

 ۱ ۳ ری کک ام قصر

 تی مو الکی دا تسلیم هک
 سرما ارم التماس کلاس هل
 a E تر مل ام یک
 م بحس ر یر لک ردح ّبحاص ٰن,+ انلو/ترمم یے زر ا نقی ضم

 ںی الوعر تح: ےک ا ولو ۔ العز تت ں د مد سج یک اوری الدا
 الم ترضحروا ےب کد ےک تسد ای ےس نده یب ی روب اص

 سس تک rs بعام یر طا ورت زمر دا ناش زظ

 نا لک ناشر اشر الم تزعم هک ارم ؛ایکاواراورکرس اس

 هد گردان خالص
 اتم اقوکں وما سم ے رر راہ ہاو اح کک رود

 نور السا ےک رک ےگ ترس اک | داماو لے

 ےے ا
 1 مت نت اوآت دال ےن بے تقویت گن کروا ےر

 بید ایمانی گه مری ج تست ہیر یو ق درد
 ۱ لس ایماکں اق ےک تارازا

 نوه تر سه کر ڈرا ےک ٹ ہل ےن ح ال یتیم ار بح

 رتل مرآ س رسول ساک ا ت اوتو ےس لمدد ھر نات

 | ت لس الا مدس رکو ع ےک ہل س وہ ےل ل رت س او خروس ات زف

 اھت انک زن ادیب ییا راکم دادا رقالع اکے کوس

 ازد رار لار ن دبع امعرخا ا لومس سور یس یم تسلسل

| 
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 الل ا ست نسب کو دارو ےک اں یو تار ۱

 ہدرو اف رسول ایت ال EAN کرم 027 :

 تن یم فنون انها دور شا یکتا[
 ےہ شنای سو لیست هرس ۱

 لاو ےس سج یس یس

 اتا 4 ےن ھار مک یرف و تیر 1
 ےک بح امر د قحا الرحیم اب ام حشره تونم و

 اد نیش کرد وفات سلس ضامن تن قا

 بط ا کس رک 2 - - ورک ۱

 سی رپ ےگ مم سیم اتم یس هد تب ۱
 "کن نشرز ےک ےک تک لاع تشب لاس |

 نورد سد اف چت وا و تی تر اکہ ےن ےیل ناز
 دس سیار 2م ےک لک ا وس

 . نیک قهر دا تاحال

 حیف فر یا ممه زیر گو ورم یومک نود با

 2 تنرازتقااکی ریسک کورس وج تو سا روا ےک ےر ا

O:منش طه گم 7  
 کل ام ادمین بیس ارگ گو مک ےہہک شا

 ہم ےس رز سصصص رم

 نان اپر الم لوٹا ےہ:

 هل هلند فسخ ۳4 تم عود از ےس جیپ ۰

 تحمل 27 1 # متمشسادرب ںایتخس دواب 1
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 ا اکا رٹ یو اے ریت یا یا سلا ےس نشین ایر الغری دوا سا
 ۶ رد فرس دار ووم اک انوا ےس ر ےک ہہو رھ ل ساس نل ےس

 ل رس انس دا ترس و لیلا سوم بارم اک نر الی

 بوم اک اک اس ا۰ ۶ ررر ثڈ ںیہ ا ےل قع ےک

 قضا بحال سش اوم بحاص یر لا الم یم تدایقیکی وم رخ
 یر دن لر یبوست ورق بار

 نر سا کس کس دکور تمام ہل لوددت درک
 سس گان سیب بسم انس ان سی سم 4
 ناک رو ازت کسر ضرایب ریما ئاقد خوا ل

 E اضن شرر ظا نالوا اش مم او شریک
 لر انالومم بحاص عش تغوا۔ ےن نیک لس 00,

 ملا نا يه اصن بسم مشی بصاص
 . قهر تی تست گن یا

 نیت ترسم 11 ارزو مشکل لار

 تسد ئی ےل عصا الترم انسا رشاد ددا - سرب

 لإ لما ےس با ےس نت نرش شمندر اھ نے کیا
 ا یوم سبد اهر ریت ا زوال کم ایم لا یم برما - ال بل

 ےک ی ارتا نرش ہر الع ےک بار نريتطنرا بع ام نکس و بم
 قم کرمان لکسوس

 جت روبی بع ام نکس لرم ند یب عت ےن ات هی طیور
 مسا E کک ڈ غا لوڈ سم ام سد ہد ان

۲ 

0 
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 اتکا ات یر قط اک اردا کد بیت کے سرکار نات دی ۱

 ۱ یر مسا س یکی |
 رب یزد اس

 رو يردد م السار وسد د نات بارا سان ۳ ١ یرگنا مم رگ ار یاس

 ناف ریس برد سما ام
 د قاقنايرل گاه تنللتفو طردادوسنوفن ریه اب

 پا نیو شمس یا هیت داتا

 السازاراو مش ار جون اردن کود

 رپ. یاسر دن رو
 گر بہی کتک صو کیک

۱ 2 ۱ 
 سرو رکےت ند زض لاین ور ںی لابا ٠ ا
 ۔ ےک و زالت ےس ددا ۔ ےس ےس ا:

 (#۳۸ مر جور ۱

 نده دنا |
 روا ف ر شر ار الش الا رک رس یم 2 ودع ےن :

 ره هپ تسر سدر کل مز فا تردد پاس ڈر درس ا
 یاب ی یاس نکس ای تست
 یو تک ار بیع یم ۸ حرا سر ےل درج ےس مم
 رح ایس ےک نرم بوک و کرد کن وسط

 لانا رمان 1 اب یدکی روا ننک سم الومردا ب حا ی ران الوم ۱



۸۵۳۰ 

 سا شک ےک ہى ا زن بردت نایک از تاگ م 7 یس

 ال عش 0ھ وت از عام یکتا ی امن ان الو

 رات لروای صو اک ناوک رک اں یم تاجاطرس تعع

 ناک تنس یر نت رر کک ےک لتا وسی“

 ہے ایک دعا

 ےس هر کس حا هایش گر امانت وضع

 ۷ دو سا ید

 (خارر لس تیم امر

 رات مور ایل نایت ( ر ےس هرنزردا اسر حر غ ار یا

 تر تفاهم قامت سر ےن ھم کیا وا ےگ تب او

 سی دان لا کرسی شر یک شی اهن

 بز فول سر تک ںی لان

 راف لش ال ترا م ۱۹ عدا بعل وک تو س | نری ر وتس

 رسافس ادرس رک تر 7 ار وطنی عمو ادر ےس یہا ز ار وتس

 ٦ مع اند اوب ترعب مس صا شر الم یے نوک ظن

 ]کیم کا ایر اردن انس خر یون ےک اذ وم
 1 اا ناجا 4 رمال نم ےس لع ے ڈبے ر وضو روا

 لمار ھن ۔اگوہ یالسا نشان 2 ّ

 اکا بر تیتر لا آر رصد تر
 اف سقط رم درگ 4-0 اک رد انا می

 جست کا



۵۳۱ 

 یت اکسس -اضعاوج السی 7 ورود شش اور دا ی نس

 7 رر در فر کتنو ےک ا ی دا ا
 ایر فلم یاس یل طا لس فر ےک اروا ف تصرف |:

 مکن عر ل اط ۔سا۔ ۔اقلر ءح ابتر اکا Wee وفور ی د اسم

 شاباس ایما 20 ام وس تسال انی کاوو اد ادر دژ میل ومساج |

 ا بو 2 رود سا اا جر گیس اد کی صا نیا

 روم ات اد یو۱۶ ۹ ا ےن ازاس قا ڈنر 1

 ںیم سارتا (مژ من کن نصر ارم ی کہ رت کن شرم الو ود ارگ
 رم سنت )رش سوک اگر صقار روزت 2

 + ےس اورایک داور گن وسیع تاپ ا
iین 4  OSهتل فش  

 1 تلکس نایع ہی چی وضو لمت ید :
 عجمی نان الوم ہرزہ ح ی رستم استر یتغ تعصب نشتر فنا اوم تضح ا

 زوم ترذعح. غلام انا سرزمین اف کم الع تردم یی
 لات مامانم ریز یں 20 رد ٹیکس یر 1

 توت لوٹ نیا لو تسزعحی ر وتب ت عسردر د یک دوم ترو

 بش re اے الا اکا ےج سے ۱

ETI ۳ 

 ی ile یواین رسنیو الع وگو ء۵۱

 یو .e کان ات ےر ہوس او عررقسر سہل تضیتماگُب دا ۳

 یم دس تیا ےب 2 کبک حاجت

1 

 مش



err 

 ےب ےس رالف ےس اہ انان ملا ر لایک تم بو تب ساری

 مم اےس دارید لاش یکی ر یتا قاتا ےک کا
 . 2 بین فقیر

 بارم لر الو ت رمع ےس ںینررال تک ل انس نش لاب

 (لوم تزیع» پمدامجرجا یار سم ار رح ب”ص رن برق ْطف( ڑر/دتینع
 رم الو هترذعع رحم دلا یکی تعم اوت زوم. بسم بسا بم

 میل جن لرم بعام نگاری االوم ریل ا کرو ساالر از مح
 ۳ بعام نکا راتلل بتاع یک اف یک اوا الالم رص ای نلامرلاریحو نالوم

 راکھ حج ھو یوم رز بصاص نک( رسک ان لورو بصر کرا لذ اکرم
 ی بردا تسر شرک کل ےک راک افت اندک مرا

 هر تب تولکگ فر تیر سرب مر سد
 رکی ب ترن دخ: تسوید یس او
 گم ناله ساب اى لام دون ٹندو ازم سر

 ول فرخ ےک و س تے ساپ یر ریز نک سش لری یش دان
 ہرن ںی نب امتار دور کک ہساصا؛ ےک ار تمام: ےس تر ن ان ارشد

 ےس لوز یت گرلس رم سادا ےھت لی را تل ,لیلاراد ہے

 ےک یا ڑک ت اتر دار یز تیبا تب کیپ یا
 4ا. ےس ناشر خلل ےب 2-0 ےرلالمعو نوش دو ار

 آي لر مرگ

 1 تا رک کل اس ٣کا۹ ٩9 یرونج اما ن طس ۶ وریت د ء۲

 ۱ 2 ر نو تب یم ت اورد لاتا
۱ 



۳ 

 ۳ و ۔۔.۔ے ۳

 رگ مر سک e ۰ م ْ

 ا را تو ترس ۱

 ) او | سل ازاد هد اس مزد تنا
 اد نوچ یک عار نف اعانلو رض وور کیو ٹولا مال ترم ۲ جادو ےک تک ا صریح زار هک 0

 یم کس رول دم واعلاراد بسا بیس وی رانا رضع ارسال وا

 4 6 مرمت الع م السال شی شکہاشروئارگ الو عدل ٢ ااروا ام
 یاو لیپ 7ھ ہ9, 07 دارا سان 1
 مس ی تمامی وطرد نا تام ےک تاد یر
 ےس و ارس ی حد سام

 سد یر کمیل ین رزم
 بام بیبر یراق نالو صرع م السالا کتل اع

 م حر دز اس گرا وداق بمر اتا تم ایف ار دد کان

 هو لیلا مرمت ر لب ےک لدو سرد ولسا سدا سوق سلا عماد



are 

 ا ا ایس تسوبروا فیر ایم ال

 کر تیک دلسو رشا شرت انار
Ly iوب دو رس اد راشن ا رم و یے ھ2 یابند  

 ایت ا تسوورج ےک ککے تلخ وش ظطربض ےس اتا سا م

 7 ر هو

 و خیل مصدق یی لا تم ادت ا بات, انی ریس

 ہت کید ںیم با وت یورک ا رعب ےک ت ماند یگ ا۔اھتف اح بالمے دان

 ام امریکا قفل یاری

 ترا حعتس هی وار ردد کی ددر ترت شے ر لد
 ک حاد بم یو اوز میم و دارم

1 

 اح ت۳ ےک ےس رک ات اتش یک

 نسخ زادگاه وا سرر

 ےس رط کادر ع دانت تروا تب دم

 ۱ ی بیرت لوس
 رک
 ۱ ا دھوکے سر راہی رت ا تو ےس تروم اہک کس ا ید رکا 3

 شاسی بقا یکم سامر لاپ ارگ
 ۱ ۔ےہ

 نان ؛ںایمرگش  یسئانت صد آج ارم سار رھ راقد ر تک تکا ھر
 1 ۔ € U ےہ

 اوم مد یه یاهو ام ال یوم انوشه اس وا یی کیم

70 



۵۳۵ 

 لیس رلیلزادڈ ان بتنا ناسا
 کونے ر اہک تادف ق ین ی کپ ایا اانا

 تار کو ہو مع نی بعد جا لوا رم
 کادری پآل دہ اشروطیبرم ترص وڈ سا ےس لام

 ں9 - 0ر فنان اں دعنا ۱

 ئے قید ناشی ندرت و

 ب اموی کہی یار ق ضس لیا:
 ل مڑ اض دن دالعےک نا۔ یا را فی اصت

 رم یا 7 ا ۔ےسر ےل کاش م

 ورک کے ای کک ں ون ازدا عین یت بیم اوم
 4 تع اشا یک ی ا تیبافر کس

 7ھ" یم کروا ھوا

 سکه تک یا رها فییعت
 روا ےک از ترسم ورم هوس بر وت سو

 ہنر قدم گجت
 يک ترم نرو

 نا ید اھ یے رک باص بدا ید اتالار ۰ ترا ام ۱

 راز مرسدس کت بم وزرا کیانی اتو

 مجد چ ملا ات هک ستاد ۹ ہتیسوید ماود سام أ



1 
۱ 

۵۳۷ ۱ 

 و لس کنم الو رمح نوع سرو. بس اف فین انک

 ٤ روس سض ہدالع ےک با السالم اے یک رانم

 ح ۔ےس فیل پی یه
 یفریبید والاب د رکا نعام

 1 انا 2 ا واو ٹل - از 7 1 کپ
 یا او بک ارج مار ES ج

 تاعا ےن ےگ ب ولد لعل اد یو ان متی نال سالا ب97 ۶ی

 7 یادوم ام ت زور واہ کپ صا بوی اگ ملا ×

 | 1 لن رسا درا شک ساکن تم نرم مس طب کم زر آ

 5 از نوت تاسیس کف نیا کن دد | بز تریخ لر

 یک ںی اد کئ سسر دن لس هم ورم زوم یر دست

 دنوبد ملولاراد- ید ایش ۱۷ یم مروا 1 تام. نہں تم
 نھ یر جین او بسا یار یل کف ووم ا الوم ےس Û روا

 مکتوب نکہ بولو لعل اد ےس تا
 ۱ ورد سد یک ےب ی

 م نا ٹک نا ود یار دولس تردید وس شب و

 لب عسل یر گلاس ہد سم ياد یر یو پے بس
 ےس 2۶ !رادروا ل قرر امہ ےن قد امہزہ سا ںیہ تما تامل خا ۔ ہہ انہ نند

 یر او کی آر کت دا
 یدکی وفا آور ۳ ۲ مرا مو ف رب کرد طب

 اک ازمات“ تعیلصت یر یگ بکس گیلوکل ای ادرگے سد تام
 اب تم ادا ی دب سی وشام فال س یا گپ انی روح ٹررا یئرصخ



۵8۳ 

 رتا ئا یر اکا یا یک رضو'ترتعردا۔ ےس ا نات

 ثایرد نوا عرفنا ب قا تنص رزمی ا ساز

 2 فر اد سنت. قاب ات یو یک
 (مادسدناقتعافش پز

 درک کیک ارم ازموعامللرم ٭

 یتا ےک راو دوا ولاراد بحب کام بیاد ید اتان الا رمح ںی ۰۸۶
 ر نسل کد نما لاپ ستہ

 ھ0 کروا رز لبنی لا فسا م ںی دتا

 û لا بے لا ادادروا- ورم اد ماه طبس سا
 ارس نفت ستارز اض ایم تار دا اوہ اش یت تالا

 الرتعررقرد 7 کیا۵ هو ارور گیل. مبنا اب یھکد ا

 2 0 تم ےک وک یو زاد بصاص ی اتر افرا

 م۱۳۵ اس تقاس ےک اےک ےس ےس د ما تایدخ ی رد یم یل
 تر ےس ور یب ب صار اط اللر کبر من ر ان بنک مولد نا

 قل ۳۲۴ ست اس ور تست اما
 ات بگی دسر ادا سر سم 7 2-2

 ےہ رر لپ ر توس تن کم ولا اد یت ایپ
 رت رص ہت ےن کول عاد ارفع 1

 تارو لاتا مارب یان تارن بانا تس ایر

 رد یس دہ
0 

۳ ۱ 



 ۵۳م

 کوہ گدو ا یے داتا ےالر اے قم ےارکں اد. ید ںیہ ما
 ا ېو ارم نداری اکی اترے انکا اکی وف
 دم سد شدت طي

 : تا باس ملاک تو نکے سواد دس

 ۱ کم طلو افرا ےہ یر امد تیرا لدم اش ترضع
 ات اظورں انکل اح نار تک تے ےک سل بنای لا سا

 ۱ سل سکس رلوص یاس از نسا نی اھم ےک ہہ در تس

 ارم رزق پر ارادوا اات دنر ےن لہو رخ: ہلا ور ےرد ام
 اوری پا 7 فرش لس م اشرد | ی وله سید لاف ر نا

 292  صس سحر اہ تلے لان

 ااو ےک ی یت یدوف ےس یبہ نالت ادر سا
o 

 ارت سانام ىرَفَلمایخو )يا زیر مولا ب

 اما کمک مگا اینو یر
 | لکا سپرم سرندل مراحل ارور بسر یس ریہ لس کتب عیدزآر اه

 ایبیسالسما کس مو ۱۹ ۲۸ نل اننسؤ نرم ےن یونانی ٹر االو تالا ک

 ا کیت نورا ےس کک ےس مامور قو ادا یک مہ شاکر
eسو تیبا هال ویسی ادا  f7  

 لب نک ںیدرتئ سام اسپم اساس هک تس ف اشحروا

 A کن اتم و ایپ ل العا گی



۵۳۹ 

 ساب شیک پسی البا یا وہا ںیم م۴ ےس یاب

 7 تربص رر تن نی افت
 i) سو كاتا, سط

 تر سم ار این السا نکا ساسی
 آے س ےک ےس اہ اب لمر رر اے

 لم تیام کل تو گیر دست نا سید مان اف ۱
 هس نزای اغلا رک پآس ما۹ 0۵ رچنانیس ادو ا
 ا ر یخ : نسل السالا کیسے رولو میم 3
 بلو ای دامن نسل ره یک اش
 ےہ یددن نابلس يسال یر بفم انار تالار ور یا
 وا لو رب ال تفکر یک ا ال ی ل ارش

 ترذاربت ایل اول لو وک ی سم رہ رھ نلرم نسا ب فاران الوم ۔ نیچی ا:
 کن کرہ عم س ککے نویز یل اج بیل شم مال را یر از

 مو ال تر کز ل نا تابا
 ےک قل قاسم الو شرط بم از دارد رر کر مالک مم کس ی

 07 اک الع ات یباح یک ا رر وطرف سل سا 5

 بق نشا ےس اب ےس کلہ م اگر یک لییاع نو اس فود
 کت دا یر ید وس ےک ےک تی برین

DILLماس لاقت تسط وافم« تشداخا البد ٹروو وکو رن  

 بدم رسی 3 اوسےکن انسا دا ےب الٹی تک یل قدس 0
 رے تو ی انک امن ہوم



 شش

 تیتر دارم کسر هلی کما لب تا
 کد ناد الن ےس سود ی سم عمر الوم ت لیپ درک
 تسروا 2 اکے یم ی س شاک اد دینی رضا اکو اک رض

 ےک ورود ۷ناتسکانہےرپورہ گز شرع بم لع ترع) اسم

 | ساز اتش لگو يک هرگز

 0 و رر ےک درک طب رک ماشاےکس نا
 | سس لوس سو

 رمز ی قشر کل ادد تو فتو ید شنی دود تاک سست

 اتنا ان 7 کیسا ییہ ےس سن کس یک اش کوک اسم اید

 fy لب خار اے وہ E "سمو

 ۔ ےب عل یزرہںتہاحد
 22 تہ ا اس ناک سٹیل 2

 ۶۳ لن تضشنبا ٠ض راک واک( می

 ا ا تک ا الس شہ سا شیر اکر نہال ہں ا ایس
 ون کات اک اص شرطا نک ایی بس س شر یک سف یک 1

 ات عهد بطور ات رک با جم
 ا اھل اح تعا یڑبےس اخاف سات ہرا لاک اٹل تم اپس
 رک امور وص ارفف اروم ساک ےک ےن اک

 لی رک دگر درام او لامپ مگ
 اھ یب توم کما بروس ارد مختل
 ایدھی رب ترام کن ان نت ی از بویر کب حرم یا

1 

| 
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 رندا نب الو وس لوب ال کو با کبد اصیل یر ود. گرگ

 افرا ذ ناف تاب دز باوزپ سنت اد یز ۷ ۳
 ۱ : ساید یخی اس ار طلوع سد طقانیاول ی

 )رس سو یه هد تو سا پر يا و
 َ ےہ اون وڈ

 “ترس ازل رافس ےسبحاصدم) مش نیس سا یی نو ۴

 رج تیر اا نفی روشی بار “اظ لوس اد ۔ ےک اہ ایک در دکر ا

 نگی پ تا کن دز ا ےل 27 2 فین اج ۰

 روتر ارس کنن واتس و 3 ٤

 وم یک ا ھو ا طس. نود 3
 ےک بنام بیر اف لرمید)بحاص زنش طه فسا نا ها

 نیل شاپ للو دارت اک( سوتا اوت نو هک ام یو

 پو

 ںیہ لٹا ادرک نے تلی مش و کا لت رپ ۱

 7 ےس وہ تماشا دح ےب ہو ےہ یکم ددبعوج ناس ےک یس ا

 یدراہ لپ ںباْجنا قلع امو صغ ڈ ںوہ انک یو کرا کتب رس بي
 تا تا الف لس ندا لر تک زاع سا ات يک دیک رے باد
۹ 

 ورک یا 3

 i) 07 77 کو ۳
 تگ قتل ۴

 روا لن ےب نا ےن اذن عناخ لگ تاب این هدا پاوں وا دیک 2



۸2 

 ن 1 یں درا رک نیک سیم اسی زر و مر لوح ود سل

 کس دن ال تسمه تیم کتان سیا س
 271 ا . ین اب ایمان اش لمس اربا تسرح بام

 ی
 تش تراب ےک اتتاپ ماو ل ومص مرور یا اس لر ار عزا

 ۶ تو !ےاو سمت .يرداجا

 ۱ ١م ط١ف انزلوص؛ ا ا وا با لع

 0 کر الترگہردا وانا 'ےبدرطوحفی را ام ال مر .یدنبولد عیغمیر یم ینطب یک مشخ |

 ات ا ات کد هد امش

 1ٰ 7 کان ےرڑولد رام مسا 2

J)مزور تشعر 2  (x e 

 ۱ گ 4 بیر ے اناج تا ساکن انس نہ کر
 را یا اما لوٹ
Weتہ ہا تہ کیلا مد  

 ی اح یک یاس ۳ ارج لا ابا تسرب تک ام یلدا قلم لازم

 اش ۳ لا ما یش 6

 ےل تی ود ےل ضد ۱ یاسر " ا

 تسنیم رس و سس کس رود تاالش
 رگ نی ور رس یلدا ایران

0 

ili 



 ۵ ج۲

 سازان الع ترمس ر قو اےک تب تش تپ ا

 نل مگن یک نرمال ےس تور ا ےک ےہر اف دم اندوم تا کس ای
 نا کی ترکیه کرک )سای فک ا اضتخارم راش
 رم تست روا نزو ہدان کس و سر اس

 4 یک سا ےن لوہنزج قد رش یک مہیا نب اصر الر دوس

 1 ڪک رحم نوش سا ۱ سورس ل اوُقلروا ا ایکن

 ۱ ۔ ےن ضییو کن نانمالع روا

 ۱ گی ازش اد ےئل ندا کا ر افر رمان یرصا ۳ اول ایکس ا

 ےک رحم إد تسحر دص ین دمانالولروا ےک رہن اصا:لمتسقخرمں میم:

 ین. ساک باس کیا رک یددصنلازلاھکس ا با لا
 ۔ےس ارز تع ل کر نہ ےک وفد شیمی بس اوج اھ کم یار اطریخ الخ

 نا یرتینا بام اف اتا الس الا و ریما باو ماطر ل

 هرکی سار فد نو لد یاعلااع

 ۲۷ت حتیتم ا ےس ل وف ےک نرظ ان تستدس اور کم ۳ هو م

 0ص جم سکس وفا

 سه لمس چيست کمد حد
 ار اکو اگے ک نامتس درہم منو س اوچ لاتین ام ترم السا حج

 عت عض یر اک نا. ںیم یک سی نرید تسمج ی
 -. ری وم تا ارس اتاق ےک لم سان

 ےنرع ارگ یشَت ضَثيررےر نہ الن تی 1 فہ روا ٰ رم الخ ترضح ۱
 - درگ اطا تیدابغںیم سو ل 2 ا توریست سو



arr 

 ۔ےر زامزج ار مہتمرابغلمہ گرل اش

 1 ار یوم 19 ۵ را یرصلایإ ایمر وہرظع الم ےک

 یس اید دن الکتریک یا د یدداویس انفع 4

 0 حشر مالم تعا نیلا ےل دس تن
 وا ریس ی ای الخ ےن بص اص نان فحانازو می نم جا من الود ۔ےئ وہ

 بسم برگ ایر وام تسالاتس کرک وہ
 بلا راد گير تر را َ ۱ J 7۰ کک و 7

 اش لایغخار اس حتی ہر یے اے: تان اوم
 تراز ات اعقد ع١ ےہ نب ںیم ےک ہو

 ںی اپ وش ما کنن سرب یو

 ( سصنردسا دل امر

 الت )»بت ورضا فر سکوت
 لار درج | سبص الو کما اسیر ۱۹۷۵+ ر6 تان وال

 الرج م بسا بیس دحا ا الو مج >. طواف اوم ہنر ال تر
 وا یت ھا کوم. تساوی درس یاس
 ا ن ا. ےئٹم اپ ہک ود ےک باد نال الوم حا انک االوم

 ام ساک گان ادا ایک دق فا نان ا نم
 IS ےب 2 راے نوکه رتب نرگس

 ۱ ال لس ساب قم لبنیات وگو

 رت سارد اکتبر عفت ع ام لزا طفح لو بسر شوم نان



۱ ۰ ۵۵ 

 I4 ےس ےس ر وکر مر اس ےن ین منکر مال” یر یراب جنم ن جک

 ںی وف ریت ی پر اجرا ت نداری“ ۱
 ظاحم انب تو ےک سا سن ناف سیف لا هد

 رک دا ارت ے اہ ہر تاب ید رک رکا وزو برت
 بت باره بم

 از بسر اکا ایدہ لس یک اوس سامی تشک ت شک
 یبمح اصربیسرج | الو نبود رسد .تسرعیف بعیع نا ظظفص ال ممه ۱

 ترک وہ ےک ی باز وخ ےن امر لا تب دا بسر مجرم

 لورضا بلا ۔ےرب ن ر ایرو ی سکو ۱ j تمن هو اارفداپتفا ۱

 - اف نصر هرم ا سره ترزمم
۳ 

 یی ممد کد تناولح ی ایس ےن ےس ہر اخ کلا ےس تایسایس |

 ۳و مس تایسم رک س جارو ےگ یک ات طاس تایقاو ہیر

 ےک اردا اید توک رعب ایس هاشم لک گم
 ننه توت مار راد

 فابریک
 ترد ناپ ںی لا ہد بس کات انک تساوی“
 دهن ذوب مجد یاد اسر ر السنا ےل ع

 ے تردا از اف صید دگر وب چسب ی خاتا
 "لوکی چاپ رجال ادا یہ انپ تم یکس اوھف

 ر ی ,r ہیر م راس
 ناہید کرس تے دم اکں دا نامصتناکں وفا سیف اف ۱



2۳ 

 تامل نکس اردا ا او برط مد ساری سا دمت

 ھ گیرد اےس نوشد یداچن اترے الف ۱ ان اروا اک
 7 سکس کر امکان ها اتسم ابتک اچ

 ماہ باطفروا ولاول نی تر
 ناو اشک انو زت ناب جرج پس تام اب
 هفتم ( یم تک ؟ سج اب ایا یار هو رب

 انکا لع نر عبا ے سود ردا منور لعل ےک زن اشا کک ںی کاج

 بس رک س لی نکا سون سرھ اپ انکا وک ید ااطموک
aمپ رگ بسا درد  

 فا یمن یک گلاس دگر لس هوس توس ب
 ےس ترضع پارکو ایل 7 ۲7 دد ریو
 ناب. ب لک یر ی ل اصن سیر لار يا ری
 فرح يک شام شکورانکےس تاسا سینا ںیرکل اوسوپ

 لطب ےس ینا کم تیغ فی کن شی سارے س باوا رسا گر کت
 هج بسا کک سیدر وروظفا تام فس تو ی تین
 ےس نالا سا رگ. نیت لس ابن اتتسضرنہ هدا بل ایلیا یاد
 حرم ی دا سارکاھچگ ورم ےن یہ ئل سا ےہ تاو دمعیفاکں تست گندم

 اب کس تیم ارادت نح ور ی کدام وفا

 ۱ 7 سر ایتفا رسا یز ری یک ارم کپ اں
 ہک ےہ پس ازم نیک ترس نیل ریمپ مر اساسا ماچ اتم لب

 ( نیصلاۃل مر



Af“ 

 تس رھ? ےس روم پال | تاک ےک ن ا ااش کراتا نو سا

 گرو ۵ 9۵ ۵م, ۲۹ لوک دا رم ناس کت تو نوے یلمشمالع ٠

0 
۲ 
۱ 

7 
7 

 دردم هستم نت
 لر یہ ص7

 روم یل الس اتم جا ی

 و کى قر بت او ئ ا ےک اک ےسراوود ےس

 کتے ےسال جب کس 0 بیا ھم

 منا لب انکے ہتصاس سرد گشود

 72 و ات سامی کف !لوشو هند

 2 د روم ترزق ادخل ےک اٹک ل وصل

 ےس ساروا ۔یکں ومر یا ٹکا اند نو اپا رسا
 دود ماست ٹک ما 2 ب روو

 بلاو ےس لانس 7 ات زئاد تسرعیکں رن اٹمسیدا راقن

 لوس سر اگ وہ باس کلنز
 ا

 ( حانج لگھگتابج)

 نا فول تابش, ترین ررص رول ضد .. تون
 ےک ںی ندر



۵۳ 

 نانو اورام
 الو عضو ترا لیکر گز ۶۱۹۰۰ رصا س۱ہ گل اناضنر  پآ

le ۳ 
 دلاو ے ایت ابا ےس دہر ٹددوس انلع ناخن اخ اندو نیم الف ۱ ۱ 7

 رسوو سا 1۹ روا بلا لوگ یر فار سی e-1 باص

 روم | ۳م لس ےک دن سب رہ کی نفیس IIA تْٰلونادروس
 ی مم راع السال ریش اشور ھر وصل از ںیم ۱۹۲۱ قلاطم E ا کن 5

 م رود ےس تمام ریو ید راس افل وصال وا ید ولد ندی رت ادب ل اوم

 19۳۳ دا - گن ید یک بار H7 غر فلا نسلم اپ یس

 . لب علت داس یکے رک کیم
 ۱ رتناسورش “ےس ید یک اد 2 لام ت١ ید ہے پو 27ت | ۳

 ا نار اڑبجو ن لمس اح لس ےک ت دد یکی یوی رشد داران
7 



۵۳۹ 

 روا 7ر ایام راوکں وڈ ںی اجر یل کلر ین نیلی اصل لپا

 7 اف انزل ر ظا نسر نک ورا دم 32 گو رزم را

 و لو ی یاد ن دم ات اس ےک یاس اکا ےک ادنزا تن بج ار اٹ

 Ù e ماطر شکو اش م الہ ںیم راج سی یہ ماعلا

 رقم ایام ولو تالاح فن IAS ارز رت

 بتا راد کلاس شد داروی ناف

 ۱ ۱ ےری یگ لاطماکب تند | سراغ

 ےہ لاطم برخ ب و یھ یک ہک ن اذری مز ہک طس ن اود ےک زام ایت
 ۔اوہ تا يا روبی ملل طمع ۱۳۲۷ سم

 ۵۱۳۲۷۷ ےس ر ا لمدد دک ر تس رادان

 ںیم ۶۵۰۰ یں لورم طب سرو اوردر ون مو اک زس

 لار ا)رم ۱۳ ۵ < انس ۱۳۵ ۷ے روق د درا در تس لد م فولاد

 هود ته اح هوس تا۱99 تر پت زنند سین وید

 ٹک رن ںیم ےس وہ انہی رای اهرابددس ج۱۹ ۲/6 ےس رفا ( ول ا

 ٣ رلع ییا شرح او ےن شید ۱9 ۷۸یہ کر سا هر سردی گی

 گرفت یو ی

 کپی ید اج تخیل سیل اس ۷ اقروا ےس وہ افر بسم

 ۔ںیچہ رس متین دا کدام مطا

 سیا سا ےک یل زلزانلرنچ

 نبوت مات سما سري شن
 بای | سررم تیز ا مشیت امی شر ون لو نان سادات اس ۱



 ھ۵۰

 بد مرچ رمن نلوم نات لیتا رش بکس ا ریت بپا رہ اوم

 اور اد تیس ات تابع االو یدک فر دف ضم
Uبنو نم ی لوح هرسرام الالام دلار اد تی عج صرع تارا  

 ریس اب بیکار نچ یب یم ات اندو رت ا مہ رار ساب بخ
 رضا رومو السا قوس تذ طلاب لای
 بط اس س ای لادیمن افغاع زود رو ار سه بصاص

 - ررپالر پس یاشبطخر 7 الرف اتال ووا در الل الور اج

 رشید علت سنا
 ۔ںیہےننیکی رکی بام نی رنا انج

 یاتسر نوت ےسال ینہ اف ےس کیہ کر اید نانا مالم ترص بب ں۲
 رشف سا ےس فطر ود سا و یک ں دردز کک یم تو سا. ےگ ع

 یا یک انب ناف اک اوک روا یی امال کای یکم ی
 هم مزمن مس ربا کرک ایل دی کا دے

 راز دا هک راد ںیم السا درد ددنہ لو انس وا ےگ روس هرایود

 زا سیده شام کر مسا کس ید ود دال ارادی او بج وت ا

 را امان هک پاو یک شور کیک رن نم نفاس ںیہ لآ
 را4۳۵ردا۔ سرا رک لد ترذع ناروا ءا نا یر منو حا شرم الخ

 4 ر ښود درون اراو ےس تراکت ی ازو) تشا اد ناب

 نکن لرد ماکو شکست نشر
 "روا ناش انکی م کرم الم ترضح : رر اد سے پآاکں ربات

 سود لعند لقرب تار یت یاب ایکس



 سہ

 ه۵ا

 هلن نشر ازت پونی وکیل سس سیٹ
 ملک اپ کت یھب سضش اساس ایک داس

 رب کا پر اسکن ترک و ريزي
 ے ر انتر اس فن آرد الدیرید ہر سن سینہ قم اف

 هیت شم پز ساک رمان تب مر اه
 دن هرس تم تسنیم ما نا ےہ
 بوق ی ارور ںی تہ اد تا تہ سس ںیہ
 کک یبا. بز سر کیو شے هرکس گیر امام موافنسا

 یر ایر نرد کود ات تزمعتالومم ےک پس راس ان بر دو |

 ین یرسنما ن ستی قغادم تر معن ب آد ا کل ادد کو نانا ترضع.
 ؛ کل گم تزایاد تضغر دات ع+دیرجهد رپ |

 9: هیتر اش لایا مانا ا
 تاسو اس ےک تخ یک د خرجا ںی | فيلا ةف مص

 ۔,ںیہدنچ ےس سن تک علا یا عن اص کی تہب ےن پآ
 هرج ےس ی السا تان تسر ان اد داضنر سا *ن غم او ئانعقفا نعم ۱

 ون ی الس سیٹ سا ہد اد طلاط حر. روکش بنت لو مچ ۱

 ھر لی تکی انگل ولددوب بس هک رم ترس کد تاون نارق 9

 مهر هضم یر سم لپ
 ےن رو اہ ریت راس تل اش باسن مالسا ے مرکب ۱

 ےگ ام ماوس + ےس ر طن و السا دو سام ےہ یک ۱

 نرو! تم کشم ی ان مس ےس ماس اوس کان تشدد یم. چم پہ

1 
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 ۳ اہ ی رتن روس نارمح مسارات 2 ژوشوم کا۔۹ لع نر

 یارسا-۵ . رار یوا توتا. نر. سلف قق کلم نت

 قاتل لا اور ۰ سس ےہ ہو ینا اکلنا - ۔راچ

 هدا نون ورد ید لا حیایی زرنا م ۲ ناد ن از ت تینقح مہ

 . کدو اش ن امم لد دیس پآں یت رایخاو لئامسنر ےک کک

 ما تل
 شید مالطبیاشمز

 فریاد پآبج ۱ سیا
 پ اہ دا ےن تاک اب مانے تسافر دا لس

 ےک تساب ید ول تاب پر غرا طارد
 ی داشتند تر ساله شمس دلحاراد بار نیدذب وفات

 تالق ترصد دیابت وکی زا کا ترم لع ترم نیل
 ژن کر ےہ ام باوفوگر سد پچ ۔اینب قلط یادساوتنسد یاد ردا ےس

 ترور سد ساو کت سس اوترد عبارات ر

 ڑر یک اپ ےراپ وک انا ترنم ے ےس ہوا اوت یاب ناف نار
 : 7 1 ارم تحرر وتسود او الب بد

 تانکر سذ غم ان تون تب تس نم در تسد وکالت او

 افا تر طے ہر وشم ےس ر پوی مراحل رب اکا ےس بعاص یر ات یرم رٹ نج

 ٰ ےگ لع ںیلادہ تولد لحن ورا اپ تو تمالقوگب حا

 ۱أ رز کج ارایه ےک ت سار پ آء یاد انب . ارزو رسا

 فتح و تسلیم با اد نما حر تیم
 کک ملدا ک را نفاردا دا ای ڈار تالت وہ یس ازد ہو ک

 ت



۵۳ 

 اراب ےک ی الس افت س م یک ند یر غم او اد نیب انک

 هک <, ترش یم بنام یاسر روس بل روا ےک کاک ۱

 گر ایک نم نس رخ ویڈ ےک ادرک اینک ار 1

 زر رتو کا دان اڑ ولات کہ لس یلدا پ آہ داع

 اتزان اتر چی ثب تالم۔ لو ہم لو مت تر سرر قلع نونا دای لی سیلاب ا

 ی شرت کت القند اب بس سس

 گرو دا یم شانتا ب مدارا ا تاغ
 کرک رد سپ آرت کک رہو ےس یش ر ال ار الا

 ین لرز کش طور دفتر ارلاردا۔ اید ےس عنا

 ۔ایگہ اراوگے سا ےن دک
۱ ۳ ( 

 ںی اف بارم را شیمی را بان ۱

 ترو ےس بط کل اد هک دن اید ساب س روک آ۹

 روا رگ وب شکن روک شرت
 ٠ ےس زر ےس ےس ترازو ےک پڑ پد و را پیہم

 نشر یف یسم گرم ام را سیف کت سام نا ن نارات ا عا

 بصنماراو گا ی کی شم نب

ES 1تر رپ هه عروس  

 روا دار پن مدد یس یگ ترکی تللو ہن پیروی

 3 ادعقلا نیو باک یا کرک قتل و هدر موس نیا اٹناا

 رم ام یس رفت ادا. یا من از یر نیغ ادا

 ا . م
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 نیر رو اب ارب بانل ا ایک تارق اس نر رک حج هاو

 نرصلاروا 7 هرایخ اوت یک کی فرات ےن لٹ ہیک

 ہلا گه نمایم امیر - لانس خفا بالي - یاری

 ریہ ےک نا“ نئ زیا نا دم ا۵ نج ما کس اسم نشا خم اشددفب
 روا زن: نکی رنو ر رع اک ت سرا تسرازو نامل افغ قرر نند پ پس ښروا هر باشم ےک

 طیب قصر [شاب برس بوس نوش
 ایعسو فعل سا ےب کرد تاد یدل ندان شن کرا

 ٤ وری ها ننی دد ۰ا هانی شوک ید یاسر انام
 تر اہ نا ہت وک ےس داپ نع اسی ےک نی انکل نیم لا ما ںی پآ کیلے

 هواش لدتب۔ اد ازاد ۳ ای تالف

 ایک وا ںی یک امج اوس ےک سا

 ولی ےئدمے نار اف کم سم

 ) هر خور
 ارد ر رف بصاص لاق زازا الترع کو انفال

 يمشون ریا
 ی کیم ےل از کا ینو ےس بج :

 م ر اا E وا نے تو

 هوا قلم طی اہے یت واور طر الط رب هک یر

 اریلس بت توس اےس ا سا بعدا ں وم وہ ےک تن

 2 سا را نيم توت یک ےس

 کک یکی ر تک ان راک 0017



۵۵۵ 

 هس کے سہرا ف دذ اط یک اراش روی ایا
 نچ قدر س ےس کار راک ۱

 تن طابور ف رل اہ ا دذ ےل
 یاثلام وکتور الدرا ودی ورفض عبر ود سرک رکا

 ےس اہک امتسار یب اط یکے ےک ر ل ڈو رقع سذ مر وطنی کت
 ارد ی ام ایگ یر اگزہیروش اڑ تف الف ےک اروا:

 شاذ ایمر قم ایکس متد متر اظع ایلوا دا ررویسلاپس

 یک اس ا کپ طق ساد اک اےس اد سا اه ۱

 ق ےل ےہہک یدزآ کن اتسغ دن گاد م ںی اون ےک دزد
 : اکران اف بس رگ یک رده بم

 نا رو رضا مور اف تقی مور کارن ام ترځ ۱

 ود وید م ور نانو شاہ '
 کاو ےک کلی یخ ےس لوا د وید اعرب اک تز مرا تیرا

 ئون اضل کت شاانالر تر 2 وع ےر یم ترس تب الوا۔ ےر ۱

 ی السالا سوا تامر ثم تریثکادا نل یمرازلف ان ردا

 یش ومن تر تن سقز یل کاش ں و دیسک برا مغ

 ترک نشی لاس ن شاف طا ال۶ ت رطح ي حرم رند بح اس عفت ۱

 ناب بعاس سرع یت نالو ت رطح کز ر لا ماسال

 تن الق رام رد ناس ان نی سفر مالع الو تاطح روج ابی شارما ۱

 ددا یو سنار قتایسس یم انالو منیر ایک مار وار ویکو اپہہبمالساحماو سینو رد

 اک کن اندکی ایت ےس ندد نن زج تدع ترے زہ لی ترا ہوالسگں ا ''



۵ ۵٩ 

 داراز کل د ورکرز تفل اتاکن سر رپ لری ےس
 ل دادو رعب نا داد دنت ا یارب ےک انسا مای اتت طار
 کمیک دکب دنس ایف یر اهم دشا رےل
 شفاط ل ڈا ۔ ےسرود تہہ تس تق بقع

 منظم ید مینر نا باتافار
 تمم الا رام ناک ر ا نق ےن ب صا انس الت

 سیان ہد الت نلف لو داب کز تراسل نا یاقاعم
 اکر یک افا الد ترضخ انچ ۔ےھت یا ےک سی دوا تلا ےک
 ترو لب ےس ئات ترا 2ر 1 راس کیو ناق

 ارپ رشد تر 0 نج ام دوش ای تسعیب
 و تہفالف ےس یر سا نرس وتفعل ت رطح ان لق کی وانتر تروا

 شرا کن طه لسانا نے ط ید ۔ کل ام تیب تز اما

 ۳ زمرد شک شروط ام لع پد تس زنی ارد( - ںیم ےس ںیم اک

 مطار یت قاعد ززد گاہے رہ اکا ن اددا۔ تمام تہب ےس نند ہو
 تست لمسی کسر قیر سم دسر یمن

 ۱ رگ اور f بری دود JE تب ارت ایسے یب اروا سر ےہ د

 ھم کت قر ینا مالع تفعع یم الو اتما ےہ اساس سرت
 ۱ ۔ ےس تو اخ ی ررر ےک م السا ا۷ھ تہی تسد ا
 طراوت یوسف کت دور
 ز اتمےک رت وہ السر اشد بیل ان داقتلادبیزبیس انالو تر
۳ 

0 | 



۵۵۰ 

 اینم. ترک ولد دار ےس سی لسالاچشم
 يی یم کاڑ سم ن 2 ار ےک یو اھت اولو مس الار ترص اب
 تام ےنش اما کس رسم نات ربت ن ا الا لع تیرا
 اتتا یو ام گیتس لی هد اتا: ایپ یف مکا یا اکے نا اکے س ناار تروا تی روم سم نم نت ۳ ترا
 ان تن دو ےھت ےن مردار الملا نات ینہ الا یار

r LE LLےک یہود وامل هدر  
 ریش نانا قس الو ترش دا یسک دز ام تر ضا
 نادر ت رطح فید اتا کر ر ید حک نط اارہتموبربر میم را
 ترم بسب ګا افا رک کد و تر مارا کدام
 یکتا سس اش نارداغ مہم لک ت رح ےک ےک یب مس
 ناپ بط یرسددردا کر اکے کی اتتا
 اسر تومم ںی فیلانت تبزصت ینا لس همدم نون
 فا کس ادا ناب اھا 7 زر هل هویت ضیا با

 یب ی ددا کیی سہ یھ مان کرس ین یے سر 4
 برسم اضن دي دوو تو یادی ور

 مان موس غم ناف تع شم تشو سوت
 تیتر کا ی رس ورم آن نناممالع ےن خعساطرح ۔_
 ور زی بریت سٹ ب امزصا لخانالول ایہ ض ضیا
 ٠ درک تش

 رر انا ےننا ںیم نک ے کر یش لب ےک زانم ادم سال نی ٠
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 ا ٢ن مالک واٹ تاب سس اننا نر ال ر/ترزمح

 نیکی نرو سر 27 رک

 کیر کت ساک کج کل او گلاس
 اب ےہ ںیہن بکش رکاب س وردک بط کک کک سال لا

 رس ورق بک رگ سکس حساب ۱
 الا سه اعضا درک اپ رو کوچ
 نکن ست سس ترش امسال نگر عتبات
 مرکز شب دید اچ نیس مه جد رہامم تار
 ۔ئانستسا مے اما نس دوم انے یم تاب

 ۱ دو ار فوم

 هی ت رتا شیدا یت
 کم انب یی مضر. عاشوا فام
 ۱ سازی سس ےک اح اپ ں یک تس

 رکے ارن ثا ترضع

 ید قوس یسصخکل توش
 درک را بستری کسر سز
 - نیر ٍقفرد ین. ب2 ی راو اتا ارن ےس یو

 نو سند ساب کس اے ازش لوں رہ اد وم

 "و دا تاب
 ار دا پکس نمناک اکے ںی
 بهم تار تبسم سی رو٢ کام



 ھ۹

 سوری ایست دونگ سم هرم وارد ا ےس یک شان ںولادر اد گیا

 عدس اتضرٹہگچ انک لم ا[ رہتب 27 ۳

 یکی فر ام لئ تم ایرو 4 اف: سريال مل یت ناک ما ابا

 یت یت ا
 7 مچ اتکا اا 22 الترع ا

 یر ۷خ رک کب ١ےدڑیورگاد نفرتن رس

 اکی انفا ترضحں یف فن تره زده هستم سام
 بس تاپ یازده شاد اقامت ۱

1 

 ضلع ی تا تو ےس ائر اوہ

 ریو رو یار بت ا را
 لیفت راک ترس

 س نم یی یخ ر

 یاعلی دن ی والے , ۰

 رر داس ایف پو ما ا دس ترکوں سا
 س ا ر بن ارف تانک ب موم E ںیرزفناکا شام
 ۷ تی تفتت یر دنس 3 اوزاد وت ےم بے برای درد رے
 ساوه کسر کس ایر لکل ےک پیرا

 طربض بجے اسکی ٹیکرکس فشن یب ووس و اسان ۱
 ےک پے لوسط راس نا۔ےھٹ ورک کد سم سا ارتش را

 . رپ در اھ ی ام یک آل دد داس
 د نرش راو البا( نرش رم اتاپ کاوو لیتا ۹ |

 وطن فرم يا ترش. ےک نوک اتا نر
 یروب فسو نر ساتل ار ہر دا یک قدس المان 4 رسد او 7



۵۰ 

 اک قم انک بعاصووم یس تھا سول

 تک پچ 7 الومروا ن دیر اندک بیس تالو

 نضل 2 اے و ا ال ید توس

 رکن تکامل ترم ایف قی اففارمالع تعح س ےک

 ۔اد ےدرصیک

 7 تشک مہےررادا یماوقتالا نیم یب تیرادہد لیئا ڈٹ م السار ماچ
 الع از الا وی لس رس دد شک هارو الرع ا

 اپ مکلف سم ترس شد رد اچ یار سش
 هدر ر ناتا ےسنداوت لدارمد ان کند دگر ےاد ترام ہو

 سم ییڈیک وایو ب خس وف اش یکن ٹریک ویلخ
 ٹی 5ک وے فش ناف العمل بجے قام ید تی+تنتوکں 7

 ر
  eبسازد ر سلع 9

 وہا ےاد تاک یتا تا ڈرو رشیک الع ر ستتلا ہد ٠۹۵۱ ترامس یک ٹک

 الوم یک البا ان یک کین نم اشتم اال
 ردا ےس رک ےہ کمال تا سو شنا

 پ7 عا نمارس ربنا سکی السام اظل یک و

 تے سچ 02
 ۔ یت درج یس ےک افن ی دا ےس ب ئآ

 ٠ ںیم تمام کت مناسب ےس ےک م الس اوہ نوح کت قوت دز ن کسا
 اف نت تو 1 دیس پام

۱ 1 



 ا۵٦

 , ر رها مس ر کیلو کتاب ید کک ب اودا نوا قارنت یاسا
 فز ود کس رزق نوعا اردو طے فتات لکی ودعم ن انفال نیک ا
 یک اثس برگ فضا |

 س دور ناخ بیلی دصح لاس ےنو سد خم السا پک

 لر ناتو دا یکم قرار تر ۱

 یر وام لس سا یک یاس راست وم. تست
 معلوم تدسو یمنی ضیا بل وب ید یرگشیزازعا باک ا۹ 79
 ر۰ ےک ےہ ا اچ ناب ساید توس هتل یب ورا تس

 شپ یام مان اک آں ربا ےس اک وف یک قالسا مقروض فید ارج ۱
 ۱ ۳ اگےس 40

 ینا ےک ی رادو تعد روو یر اہ ریمل ماہ وگو 1« «پآ

 1 ےک ریت م س رل رمز کت د ناما
 راک آر وا هری لص اک | ٢گ ترلالعو یم

 ارے اب ےس تو همراه
 ۲ نا. لوف ب دیا تاب ادل 00

 (رمرمتن واز اد ہلا انہو ر دات ناہہلاے مانا ڈر امر
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 یونان نا اتتا رغما بلغ
 هتک سن اف یقلوصر ونک تم اید نویز ضرر پآ

 گرد ام نگاری ۱۹۱۵ اسرع رو تد تسول پاروا۔ے

 تر ۶ اہک قلعتاک سعب ساس ےض نر عر 4 ردد امیہ نیو

 ۳ رخ راد کم از چ ابی اش سداد ادا ام ترضع عاملا نک

 7 هزرتبلا نیت هد رد اض نوبت ا گن اور ترک

 آر تھم ومام ناس نیک آں یک یہ ےس نوید باس نرم
 سادات یا ایک نم سر کاکی اس هل هر تستی رفت

 رفت م مر لر ںی صد بم اص ہار شا الو ترضعح ںیم یم
 ۱ 5 بر لعرن اب عام اکرم الوم ٹر خو مرا بک امف تعبطالار ام

 زر لر خشم لرد ا؟۳ دا ۔یکل صاع ںیہن ا لعل ان سرد یت یز

 د رشتا ثم سیر ۱۹٤ ددا ےس رم ل تاو رر لر رولعلارار هگس نر

 | ین س میام مرطوب



 ھ۳

 ا ےہ ل
 را ایم زوم لیا انار ر تبدد نیر فص ایس اناا نس 1

 7 ی رگ نیس عفت

 ےب بارہ ےک تا طے نو مولا اح ام
 تار وارد مقر تارن الصاد نیم

 کیس لر مختل کما ید تش ا یا سو
 لر روا قضا تاع اتتا نیم رس اجر
 3و باش پر یی سما بسا اح ید ین اکرم ز
 ریٹس فآس سرا ساز کمو والد زد ی رم کج

 ناز الو سر ای اوت نیم ۳ وب و تی نرم

 گن ا ناس یوزر کورو ر تضل نان یاس
 ترلان له موس ہک سے یتدش ینوذ ےڑتررضوع ڈو
 2 ملن جن ام ےس ویک | خوک س لک رک 1 ی رنات یو |« لوس

 ےس یر خیل راه رد تسکین قلا

 سگی تین ید بس یک ار و مس
 اپ تاب دق اس اسکیت یاس یر مکس با ی
 شم امر ارپ تار سس اد 007 تی السا ها ۱

 قطر دادن پ ابدا تین کس نون ساقی

 بو نخل سان لا يا
 ہم ازاکاک یبا نا وٹس ایسا اف تیره رسد

 ۱ دک نرخ یش ی نعت الا بان



۵۳۲۳ 

 ین پآ مب لایا ےس بس کک کیر ان نب اغلا الف ترند ۰

 ےک ند ےن ب پآ۔ E در ان ا ےہ آد سک تا

 ی دوس. ایل ایشیا را ئ0 یک ماند ی رب
 تر فسا یم رم کادر وتود رو اان گا ارب ۔ لارا .نلاتشاخنا

 1 لوکل
 2 هلو یاس طه کمپ
 "2 ا دسر ومگلرت 12 f نب

 Fat) بد دم تسلا ب یف ورکر

 01 ےک اتم ن ات و

 یب فسق 4 ا ی ید لار ید مل “

 7 2 ا کی دالا دت س لوک دم دا وناس نھ گہ

 زیر من انعام تاج ی الفوط ےک برکا دو صف

 روم لو تے ےس ق لاد سید یو ب لوپ تہ ےل

 ےک یارک ساو لے ی روا ی بلال

 0 رب دیور 77 لک سلاد ےس بیا ۔ںیہ اہ

 ریس ور فش 2 ےا ام ر گر ازار ملوں وڈ

 لایک رسم قید از دوار تترد نہ ےخ راہ رک رک
 ۱ ےک یو ہک دوا رب یکسر چنا نی اھت ہا نو وت زی مارک

 ۔ گل ےےنا جد نیم ںونہےفےس وفا لاو
 7 لباس تی اچ طاق اچ



o. 

 | سلام هک ارتش گر نت سوبر تا یب
 رنہا شیر هو یمنی اف ی کیو مکن والت ا

 : لر لو ار شک تار کا مکا فتوا گرج رک ومن نا

 لب فسا زی ناف در دم
 | نر رس بید ویو لری سان

 انس پن سنز وک کوب راس اکو وند اردد س اوج لور بلا
 ۔ ٹی اپ انکم سس ام یو مک یف ار مار ایریا

 رز نا هی کلش کوک اپ سم ایر الع
 2 نامہ ےل اد ھی ۳ جور انگ کی ا اکڑ نل ےن و امد

 یب نایک تس ایسنا تو براش ری
 رام Ay کب 0220 اکے چک ےس لو لس

 لات اوم کر باد سر الو خیر رس ازم نم
 نیم ۔'ی اتر سا شان الوم گی ندمدحعا نحو یی ندا امالو مرد من
 حل ماغتمااناورد ا راس نو سر ارم اندم عش ممی تفم ر مع 72
 مر ےک و ناس یر و وس رالغ ویو را

 اد اش داش ےک لورم ارو شان ظذ ie مزال ووا یو "۱

 کن رسد تاب یو دگر ی
 مر سر 2 کس ین لرش اتل ازم کے سیراب یال
 د ۔ ےل اخ یب ن ارم رقاد مس کاور دند تیک ۔اوڑ قع ۳
 س 09 7/1 2 انی یر اکی لت شامل و الب ا
 0 عرشی تیم ت سس ارب ج یک اب اردا لا ۷تر یم سی



۱ 
 واسم سا س ءاقفر کن روا ندر ص |نیبحا الو ا ۔ یک
 ےس لوثدنس یکں واپس لے امور ششش شات ی هی درنروا

 ا بسط کت فیت نم تا کلر
 - اول بن خاک تم لاس رب کرسی یھ

rفلمی الس ایف مروان ییا لوب ےک یاسا  

 لاوس ہہ کن ات ات صدام ر افتد وو *لاو لرلدںا م۸۷۶ ےل

 و یگ بساط طاهری هوس تضر س اے ںوفاکےےس وصو کیک

 سن ٍیارطف +« لو الی اب یدوط ےک لا تیبا سک
 لار سان باتتال زا نیک
 ۱ نشا سا رابط یت ام یک اے عم

 7 سام لاسٹ بادعب ےک زکر وس ایل سین یئاض ڈو
 ۱ سم یوم بجا ےہ یونعو با تیطافح

 ا د ار اردا ےس یر وا I رس بتی

 نہا

72 

 : با تر یتیم کیلو وک کن سا ےن تمیم یک “رر ادع کان

 ھ۹ی0 ۳ اکتیو سیر 7 نہرو مر

 ساب
 مرصع ناوت رو تسد اک دالس لوب انڑپنرگںمالاد ازررونتسو « اس 7

 “کے لل اسوس

 اد وتر امر وپ ال رز رمز اش اس اش الرمس را مر عا

 رسوب کی برنامج لگن کل الت رم
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 ےس ء۸۵ اے بقرب ا مایا ی رس شق ز ں ۷ں یمہ امک |
 ےک بے جر یک فک دد ےکر ۱۹۷۵ روا تک تیغ کک کرت 1

 ۱ بے ےک
 رکی تس رف آب عاص ردات ادبی یس لب

 ل نب وکٹ ہکپراوھ بور :و×یبعررمس کی سز" .]
 منت موم لوٹ مال دیگ مو تک |
 سگ میاد اسے من اف تایل تلر قرد ا حراذجی تر مر ۱

 سال رگ طااد ۱
 روا بدو عنھم نعم انام ت رص قرر ےک ہار اد ماہ شرمالم

 ےرسوو ےک نہا کا پس اص ےہ یا یر ا مالو تعمم بم |

 رہ ال یتیم اج ین بص ارم سیب ع اال سدا سر ابر هافلغ |
 ۱ تمم. نات سادن رم اہ ن ین |

 ریا ناتان وممن نریم ا مور باس را الال ٠
 یر بقا اشا الوم اتا بیل یراھناکں مدلی
 سیل سم تماس کتیا
 حرص انے ناروا صرع صیاد اکو ۱

 لا ب ید ای سا ےک خا ای[ کت اد داود
 سن زدم قشر رکےس ن عدم شرم ع ایہ یو
 را ت امدا نیک ام لر یکم فتح ہوم رکا

 ء۱۹۸۷ تسُلار جال نس حرم انسا مس إ
1 1 ۱ 
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 فک ین DALI اتا نرو عیسی دنیا

 تد ایت رزین مامی ایدعررزکسں ترا نی

 1 7 ابن لپ دین کیه واتس

0 
 یادی ی لان
 ميتوان

 ناتو تست کام
 ۶ تنل تم دس ما سا لب 3 | سامر ھت رسد ریز ےل ےک

Aنف اوت اس لمکب جز وج ٹیکوک دینار  | 
 ںیم تیا یاب داد یسواراو دار ںی تی حسام
 مو ایاز باطخے ںوسِ)لدز مکا ۔ایگوددی ارط ۷ع 'اذنصؤوہ سر پ
 مج دلو ساروا یکم اک رد بش می من مالک سم ڈر و دوس

 نان تناپارد تم نا بو ایک ازت پرک گول سس تاطخ
 اف لک دزد گی تا تله تار کسر انس نکا
 ےک لە تب ےک نان ت ایگ 2 االومےسروط

 2 ا اب لک قوشت ی دا تاو روایات راس

 بیر تستر کنید انار ادک اشیا

0 ۱ 
 ۱ و رک ب تارن یز رتب کشی ال۸ عرح

 ۱ سا سس تم نا بیو او هک
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 تاشدارو تاکنون کت یی م ور ید نر اشتم !انالو/ ترم

 ندا وا سریع تماصدای دا ح ام سہرا گد
 ےک ہوم الو می ناتو الو ترسم الا تی لا داب

 تمار کاک ایسا الوم ماهر یر سقم

 نفیس ورود هد اف جا دکمه یا

 قرن لر تک رن ی درد یز یاس کروا یک ندا لم یم ا

 روا تہ اف کا س اساسا ہد بس رنز تھک نر ورم ا

 اتر اما ےس قر تقادع یک نظر حا ناک ےک سہل اے ی رادار
 گا ین سا سورا رب ر تالش تالاس یا روا رر

 تیام سکونت زر کم مس دا اکے ڈا

 تب رح یے دل جا ا رضا زایقا وکی اکے ارم ےن ارو یا

 2 صندل ایا سس اوےس نت ظن ےکی نا مم ال ی ۱

 ےک 2گ ےک یم اورد سلب 27 انک ینا ت سالا ہمت رح یکے سب ہما

 کس اما ار صقم یک ام وا نیئاع یے ناسا بیو لر

 کن ات بر ۱۹۳۷۵ ےبصبوا۔ سرو از درا

 هرع از ایج مد الو ست اں لع ایت السا امت ايام

 هه تیم اد تی اطلس اتم
 ۰ چ تس ف

 ہا تنہا لور نے یک تہ ارون سم عمرم لوس یل امت یا

 تیر گل لس افر نشے پر یت وفا ا
 م مرک اب یے شدوا تہباطخ کال اتا با اکرم

۱ 



۱ 
2۰ 

 فانی. نو تک تل هد اسد یسا

 جا م# تیم اما بورس لو یورفهگنم
 ءا 3

 هر ء۷

 بس لک سے اف مت مقاید تلی ےس تیشہ از فرد
 هد گا رد لس الرب لرز ضا ن يس ل در کے س سم ۔ بک

 فر لوادر تلد روپ ایک ہں ات یا یا اک کام نی

 تما کا رش رس ها ید وہ کس فان اسم سنا اون

 تبیان جد تین لک رقص ساس ٹاک وس ات

 رت س ناتا بم یت رخو نام کس ےب کک اتا ل سارد
 ی صد تا سید وسرد کی یر ا مافیا ا سر

 الار ےس مرد ول "+00101 27

 ۲ ۔ یف لماع
 ترنم زی راسردا۔ایلھم تسید ریز سناتا کن یل اھ

 | چوک دتا س ندم وراتب ضد دک وات تس
 ١ ( تم الا یخ ور

 | بسرب فی مکن تل دوو ےک یاس تب
 س مع ل انس لی بیک رتو س مکر اردا

 7 | ےس بس بیا اقایارفز افآاکم سنز تیس ےس رک
 ۲ ا کش 9 ےک 7 مر 3 زر ئی شش ام

 نا اتا از ناتا لس ےک دص قند اب[ رر صع یر زانت حلم اض١ الرص
E Aرکن انا لری ور جست اذان  

١ 



 ۵ء

 مور ںلعلا ر یو اخ الوو سک ا f اج ات ا

 ےس ی المسا الم ےک ں رکا یک واتر لس هک تس ' ۱

 ہمالع مال یی مے نال ئتضضابررا اد اناا ےئل اھت

 اکسل هستند ظفر بک ان ئل
 7ئ این یت طاف رک: ابن الی تھم ےئل گر سقبملوا- لس

 ۰ لود ترک لرد یک اس حق ا

 که سم کردیم منفرد ین ات شرت رز
 لر رم درز یرر طی گير نیست

 کک بار دے انڈر ےس نا توماس الا غم هل کیر 4 72

 لو ساشپ رو! ںوقذ نان ور ذاا یک ہم اقم ادر اہ ہرا ھم ئے

 ہیوم تلف نی اھ: ماسی یمن ادس اک انسا یم یھت
 کس یکم لس ابتک یب السا اب یصت کا دواک وور ایم اکی ب یر و
 رازی ڑردلا۔ارجے یوسيم اسالا شروط طی ین 2

 رم ١١ ےن اے ہہ: یداج نمک سنسور اراک 7

 رسا نیس سرگرم راد کت سنسور سیف ۱
 یال رامسر نام کل کی نرمال السا غرب تیبا

 ٹل کم اس الا عت و ائ ایر کب طض انشا نفس

 سو رسی اکے ناول دن نسیم له شون ی نا

 انتی نیس برات
 /1ہ ہ0۳ امن اف پ ارم ارف ےن وہناوت ا
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 نيم تو سا بارم ار رد یک اکے ساب حرر اےس 7
 | نر سما همت شاداب یا تیپ ابیدوط

 ۳ 2 i “e ۷ى

 1 امر ار ناک ٹکر دروا ےس ی دا ما تراکت نا

 مور کی عن الط داده مرکب و 2 و

 ار روم وه ید تولد یکے نازک ہنی کت ام تس
 هان ترس ساق الربط اعطت هدرا ےس اسم روس اب پچ

 اوس 2 ات سو کی ورد اس رب عمر ایاعز ام ۳ اب م

 دپ ںودایذ نار وند ان اتسکارکے یک  وکتوحشےکررکب قل تان ےن ںوہ

 ما سهام کینگ اد شب ترم
 1 و اسب بسر زن سادات اور قمر تو

 لا ترکیب ےک ایک عنبر قف 2 ام اظ ںیہ کر ہال
 7ھ 4 5

 ۱ 3 ےن کک اع ید لوما یانگ م السا تا یک اش ورسم یوو

 و آداسی يه ابد ات ی رک
 ۱ ام سام ضس اس نما ء۵ ٦ 00 اشراف

 ا اردا اگے اج یک ان اظ لاو یاسا سانات یب او

 اس بال کد ل مدا اب یک سر تسلی ل اس جی بي ا وسر رعب کر و والس یت نکو کر تسر یل اسا
 وضع | ساب! سا فسا تعلع ای دانه تس نم ال جدا ۵ ۸ دا

 1 (۷۷ اہم ٴ مےصايلَؤ'د ادرک

 بگو تای گرام ۳ 7 1 ٠ 0 طارمی ماش لو و ھ7
1 



 ۳٣ھ

 تست دا کم اک اےس یں وم انا تی اساس ام

 ییا کے ما ےک ےک مان اک اک س اردا اه ترین
 وانا اک نا ہما اک ای انس تگ غ و
 ےب ۔ ےہ نماڑاکن یاد نٹرد انس رد کن ایت اند ردا ےہ یرایی
 ےس اہ امس ترک ر ر اا انک نام ار ان
 یر 2 یک تسد یاسا ماکت تست شهدا هد ب ۳

 بو و يا تپه جر
uعسل رشا ورد بشرا ان |تسیترم ےن مان اظ ا  

 کرک بیام تتش یم عنہا ما ایاوب یک ا ورک اک تنم
 عارف کس تا۲ قط ےس اردا ےس وب تا شی یاو ای تک اک

 یکم ادا ٹاک یب سکس عرش لو رکود
 لک سا ےن وتر مادر نی یک اا ی تر هک هایی کمد ۳

Eدرنگ قفس کس شیوا اس  
 هم ربا شبا برگ سرود لس بدین ۹

PR rE CF Iرخو شر رد ااغ اور قمرا ا۵ 1  

 ےس ایسا کو اراک نیس مایل رک سرلا جک ناتا

 دي کل

 معظم عم تفم نوم فنی غ نورم ید: ن ایسی یس مال اا
 ریو لغم مط ان الوم_ٌیرلصرنا سندرم انوکو مال ی ئر ناار ا

 الوم . یون: عروہ یک الر یونان ت ماتا نیر اما
 ال رسد یر ور کس الو یر لام یخ الو نفا قیاس حس



۱ ۵۳۴ 

 وض ناب
 | ہد کپ نا محارم ناک یت گرام بان رسا ا
 ۱ ترس ورز ے ےن رر دروان اتاپ رطل ب حا کا می تو

 اتش ی ےن ر وہا سم اوم ساروا تاتا رو فتو ادم

 1 وس سل ےس یف یکم وکار سیب ۔ا ہار اوگوکت حا اصم

 ۱ رک ش زارمد شير مت ورک نیوشا و و ور اظ ساکت

 2 مارا و شی ال ٣یم 1۹ ھ۱۰ کس ڈیل
 ۳۲۶۵ ۳ز 2 +9 کس سرب نشے دمے

 ام ید ںیم بم 0ح سم کم تارت رو لس دروس خابا ہت کسر الی نام

 ا نل را رایاد ےک ت ایات دا ےس تی1

 1 اکو و ون کا ھر یاس نالو مد اردا ۔ ےس مرور

 3 سا فلنج یم ند سا تک نشر ھر 2ر

 | گر اقا تری تم مانی ام اکیا یا یاو ناروی کرن

 اک ار نم ےک نیلا نین هر ته ے ناف بردار ځل شرا لف

 تر کمو تیز میم ےک تارابغاروا گم ٹٰڈ الخ

 1 کر ور
 ۱ هرم تیام نا اس کس تیر شش ذوب و اس لس کلا تب

 كس رس ی ظر عز ر ا سار وا ایک اغا تموم

 تب نکس ارٹزوا ۓگ درود بسه عرس تاج ا ےب

 ! اردک ےس کک اہک اہ یا ارور ےک ےل ۲

 ْ و ورم کیست يا تر 4



 ۵ء۵

 روا اگے اج اھاکں یہ و خبر ات ایر فوج ےن روترھ ا:

 د رت سر قراھ وک فری یم ا
 ےب شور دکل سوک ا ظن یلسا ےس ٹی کت میر ٹن دوم ےھ
 مغل اک 1: اسا 7 السر لم تردی کد روا ,

 لپ اتش یک ید ود پرد دی ےل گان کم اف ان سم

 +نیئآ ٹی وتو شر لو ادخ
 موم لی جرم مار ۱

 گیتار طاهر
 تسرب ےک واتس ایت: کت وقف کم السار شوج یونان « |
 کرم لس ماکت اف کل وله یل او ےن لیزر یکم شاو

 بيني رگ کلوب سا ست مصوب اکر انا

 رخسک وبسایت مت آرت
uاس ای ستار ادرار تسد لر مدر ب کی رق وو تنغداںیت  

 ہی ے ایپ دیج اراب ہوا ےہ مہک صفر اما اد ا تکا پے و نفل
 کرس ایت التضاد اراد ین اسکیت مابین ا

 لب اگر یگ نر یز

 ےل اطر اعرب اکا ےک ہشیادا یبا: یولدب۔ ید نری ںیہ سن سا ا:
 ANA لع لدرخ رخ رک تک سمر ری دوروم [الوم خل

 همان ای سای کنارم - رنک وزیر اھت الوم ۔ار اک نالہ و 1

 + گیس لاش گویند نمسح
 ( ناسےھضبںیہر ۰ ۱



۵ 
 ںی

 اے سوت بناب ترانس اس درو 2 25 , قے المر اش اکو اھ کاش ام رب

 | ین ساير
 یرقودروا ناتسکاپ برتی ےن یل بت سن ات ۰ ای ایا بیم اکسس تمام

 ار یاب کد الس وپ ںاپہرت ہن اتاپ۔ یکی د ایبک شن
 و بالدرب اپ کا ام شرم اط م الس الاخ تر با کا اشا

 ارگ قاف ہر دا تود ےس 4 ےک عر لز ام ےڑب ےڑٹ سیم ییرناس ننگ

 راب نر کردا کی ی کک گم رازتتا پارا ےس ورکر ا

 ےگ تاور کر اکیس یک اتن امو کس یتا الخ ماس اچ

 لبنی کیش ازم لام
 ۱ اورایک ےک تاقا ےک یونان امنالو/ےھرمر رم انک دال ترس اک

 | نافل تایل يک نلرم یکے زیب لرم ڈلاط کا ےس ںوہ اط اخ ک
 ': ےلروا یگ اش تسر واد کر ِكأں ورضا يدابن تک

 ارو مادر رقم السر ٹری ی ا ف مد ےس اللوم سا. اوراق السا

 و
 کول اکی کلی یزاس ناف یر او ٹیک ںیہ سیلاب

 1 یر بکج روت تن سال ا اوت سرا تی

 ۱ وج فف کت نس رن اس انے پر مٹر انا ی کس مک

 ۱ ۱ یا اور روی تاب

 ناخن رز دج کات ہت درگ وود ا اغ والرسم قام
 ۱ | ا ماغتماا ل۷ا سج نکا اتم اک برتر شیک ا



۵ 

 زره شی ایر تی یکم ین اتم سک صا
 21 اک السنن اس ےک سی ل ترور یش ردد قدس رفد اان را أ

 و ی وہ را رتا ےس ےس کشا سج ت یاران زض لصف |
 ریلی کپ کا کس یوم یک کی اھت عیب تشم ا

 رظف منم کا الو یکے س تا ترس نی تستر يک
 کن |
 عید گرگ مس سیاره یا از مردم وا |
 ین یا ا۔ںیم یر گنا انے او نیم ۳ کرسی تالش و ۱

 ۱ ابر یموکت راج ا
 ہر روا لان پک نامے یل باک

 ناس س روا زر 21 ارد باور سان یت کروم یر یت الو مزار آ

 انس گی شتر ایبک 22س اپ ےک وم اروا خاطر ؟
 ۔ےگ داب ب

 ۔اوہتہ ی بلا لکن او اشر ارپ کٹ 4 اڑ ییرٹلس

 یل جک وسیع شوک ٹکر نازک سا تان ن ازادعی

 ءابرزف ہد ج رواوغ لوک یونس رکاب کپ سائد ۳ الو ید 1

 گل یراشسیرد کش کر تیمور کر طی ادیب ل ان بولا

 نادر کس اگ 0 اغ بروا ےن الروت کک ےن وہ رو یر شریف ت الخ ا ردوا

 ِ اگر بوم مت ید ا طفوک ۱

 . 7 a oسس ۳

 وا رواشوبس السا تعلق اند الو ۱ گل دادم لنا دم "و یب

 بت نوت ید پس زوم مرو



 ۵ہ ت

 لس اوکراین جر اک سیال
 ضرگش لک باک یا مالساب یوم اس هقف
 مس ل اشن 4 ۸ اودو 1 هسسدن نوط ںیم کے نار دا

 رد سي کس هاش هی آں ادد سا یں امہ ارل انشاد

 یتا ردا یا لس هم ر بریم اوپن ےسیرہئکرریر یم مومن

 قو نا قم با رسا
 دلا سرم. یا مار بما ۴ دانا کر ۶۴۰

 نئ ابنا کا و اکے کی لینے یگ رنز یی ناف قل اض او تر ضم ر
 جک س ےک نص اس سپر اف رور ریتم امد بوش رب

 ےک فک کرکت ضا وس زر و تل نير تود زاس قفا بشیر ا
 رد لیکن نوا ن ملال ےنپا تداعی
 ےل ےککر ج فراغ ی داو یا سا ادرک ت قوی آب یا گن یا
 ها تادغرت اکی یک غد تاکی یک کند سک یا سادو
 ار یخ لوید یک مس دبیری کد تبظکي در قہ ہد
 ےن وہا از یاس کہ مدا فن تارا شب یھت
 ےہ د ووا ےک تالاعرو امسنام اردا بک ن لات لگے ٹالعا شعب
 | ب تا ل اس سا ارم ستاد س
 هه برس دکتر سلف سکس و هکر سس
 ؛| زابزاسشرسم انمن شش کابو مادر ای مد کم قد ساری 7
 | ورم کر تنبیه ےن گپ لم میپ ےی بس پاک

۱ 



 ھ۹

 ۔ ھم ےک و ند مکے نک تیپ یاب ےل
 نورنپ بر چبا اب تفوت اتش ببر ۳

 فنون نا قم ںی : ےک دس الوم گورو رس

 ا ٹیک کس رسل اسے ںڑ ا هروورث ترسود راز نشن بیر ا راز

 نٹووجاہر تن اسوہ کس سو نت رض گرفتم بشه

 سرکار هر که سر اپ ا هتک
 بیام فرا اک ب کلہ سمات ورع ت الف کسی ا
 رخ کلات دم نزن یش فردا ی الس زز کش هی ےس ناف

Aیاسا اہ الو لال سد شل 7 ایک نوا  

 ترذ الف یرعسو شن وم ےس لب بت لا ناک ٹو

 فرض س شی لا ساب هزار گن اس موسس یون
 ایس ت ہاں م رن دا یر ےکسایند یر وکی یلم اےک

 ها لس یا درج یل اہک الو ید ار بروا ماترا هو ۱

 ید درپی میان مقر خرم
 بس ریس اب درت ل شن نمک رگ گاز کس اے ایا روا

 نت کک ےنا لیون گر اکرم : شیپ سیم اضن لکا سال0۹

 7 1 مر حال گل رپجددج رومی اف انی دام سس ےک لام

 تاب د ایل س اے انو دا ۔ی ےن ل زير خس ےل سا
 نئ لاس کر لورتس تول” بس نیلا براس ماچ ۰



2۰ 

 راس تةق کد سوپ لطب دفکر لوی ان کیف رش سد
 نہار لیس ےن تاج ےک وشام یک ہ وم ید افااومی ا
 لساررٹساک مس تره اهر بجا يک بو مکرر
 ۔ اں ہد رتو اسان يوس سس اوادب سنار

 ےن روم الامر لش رس لیہ ےس سارو رر کن شکیل کر 9۰

 لر شا لو لطف کر ست ارل سدا ا وتر رتب
 ۲ رر الو کے پس تین را ارسایددا- اکسس بر ا الو صفت سد

 لعن اجرا. ترک مات دبی 7 ار نا یر طرا م السا

 باریک لو داف مداد اد کس السا

 3 نی اشراہ اھ نک 7 دس ترضح یل سا ےک یاد انو د ےن ےک

000 
۱ 0 

 72 شم تے ست کیٹ 7

 ےس ےہ بی سر یس

 شاد يا فر نر اسکن
 AL رد ےس e 27 مٹ .للبوا گربه

 CPU و ص تا بیو ار

 . دد ماس مهسا رس میلاد
 ۱ زمین دال لاون کک دسالا چشم اسوئاس | را ارت

 ۱ تسلی ھے ےک اکہ اسرار صر از اد



2۱ 

 رز نا ا کنی تموم
 لبا ےک رات إس ئون ت الرب ےک رر بشر اع ادا ے۹ ۳۹

 ۳ ر و یر کک پو پس مارکت رز نی ددال
 ر ادات ےک ات نادا ےل بیل )ایر تیولو سا کد تم ل

 کسر بت ید بیت وش بکس السا کت افت عادت هک
 نگر ښ الو تر نمع۔ بعام نفری ی غم ار٢ ترمس تخم
 ندو ب ری اربد بس الت رع چہ لام یر نالو ترم ۔ کہو اک

 ۔ ںیہ لئاش نفت تاتو ترزصر دا و نما الو ترضحح
 و اتم کر اینپ کم عال: تی کس اردا توش کرم راحل اار سس عراهتج را

 7 بسانمرر مای کارونو او ذر ی چرن یہ یاسر دا بانا

 . کوک می فن شی رالد تزعم الا چرن بل لس هک فتا یزعح
 یب - 770 ات کس در اج مسا

 7 شذ داماس ع درا یکم اند یک مم لع م اسلا نرش

 الفرج رقم سود یھععس ےن ور برز برنارد ا تہبا یس ا

 امتی طب ک تر یک ادسال ن طح ۔ ےل ٠۵ ہزارناکس ار جامہ

 تیطعر واکس اپرا بعدش يم ابن جا اد سس تیو کر الق نرم

 لاد نظرا کت ردع اب بانس ماج یل شرک قم او س سا
 ارد لک ںی ناری بع اس نک رزق نالو شرع ےس کے سرکاری وک
 7ن أس واع تعذج تہب یکم یعس یادو ہرا ایاھٹا ہہ اکل گا
 ۱ ۔ کوہ یروپ شہ وحی

 ےس ور یب صادر اوس دی اح تو رٹ اص کیا ۱



2۲ 

 روا ابا کدو طش سی دوغ اط کشا زای کرکت ت لس گر انہ
 نخ ناتنسا رجا ریت هد ید ع ین اقناذوم
 گر اتفا تست نب لا

 ۰ ترف ی وان نم ۲ ارا ي داق الو دارا س لسا ا

 ری جنت ر ر
 ےکرگن کک کد واو ےک کر زمان رس ےر وس لد مطالب ہو رکے یھب

 یو کسر ین قم کک ول وہ ےل ایس سای ہا 7 و :
 ناب سرت ملا. اپ اگر ہرن شک ارگ ایا
 ہت ۷ 2 و نب دگر ات تارو ااگمرش

 اراده لو ےس بسر تل اع ترش ات سلو اور یرقان ارم

 برق مرن سرا اد یوا ۔اھک ایڈ بس سد ناشر لس یا

 تر همه ادم یو رعطف یو عیسی سس یی کر ار اد نٹ
 نبرد نم ابلف شیر باک االس کس تار ریل نام فا
 ناب ی سا سی اونابا۔ےبر نے س ےک راپ نکا
 م یاش و اینکه گو ناشمار رسا ۹۲۹ر فن ق

 د ا ساروا ولد کس اہ اوج سرا اک رف هانی براک یک

 ظن تغ شچرک ار یاس دنده شا اف هتل

 دنوبد بس ال ےس اپ ےس نامو لد موردا امج ایا راک

 را لو نت اج ایف رک سیسلدس سای سراج کی اس
 یکن کان اوم سکس اب لا هکر ایم حکم ملارد راد ےک
 لکو دبے ومس ات ور لاس اب اتن کد اسا ی ڈین کردو سک

 ےہ -تج



 ۳٣ہ

 روا رزق لا - یدک( مسی وکو باقدو ا ےک ب یو اسد سارد ۱ ایکس ےس

 هک روح )زوم ریس رک دو مم لعل اظ سردم سی داماد ام

 هام العء ی اعر رر پیس الو ٹ سکر رټل 2 ننسمے رس لاہرت

 تایمالسار شک سرونو اد ۔یروز تسود الوان زی یت کیر
 رکن یواش سم هک و حززفف الو قلو شسرگر و مش 2

 ربا کسر علف لا هی یدک طفل
 ےک ع وقد رخ یکم اعلا ا سن تاز مر ملا

 هم ران سم لکم یتا ھالد ںاہ یاد ےسی اتا
 وج ازت عود اصن یر کس. N4 سیل یمنی وکیل ابتیتردد ا

IEتای عقول کیه لس داروی ئام  - 

 قر ايم یم ےہ تہ کاو لم ام ماظت ہد کت وک دم سچا
 او وب خدا اپلط سس« السا گه روا رب تلف ال توا

 یتروا سر درن ایر ولت مکر سرد کا سر ا 1 ونوس

 هم ارگ بندھ تہب فو 2ےک راجا يا
۱ 

 را قسمت تام پیرایش
 ےگ یون لا ہزئاسا ے رر

 (۱۱۹۸۱ لہرا یز گیس ایزورز رخ ا

 ۔:ک قی کر سراب کد ولعل اراد بع ارم ن ییز ااا اچ
 راد مووی رر .  ات ر

 ےس ید سل و تی
 روُد روا سلا A 2 شود رام ےناو ر زیپ ارتا ۱



Arr 

 سس عسل رلسا شوخ یک طرز تم اک رد بک ااو خیل عقل ہونا
 ديل ل ا ۔ارب۔ تار اما پسر ابا انس اف. شر ںی ےہ ےر

 وب وسترن راد شیت پف
 ےلاو گر زر حسیض عادي لول درهم مارا
 4 متردد کک یر اتم انار تزمحردا۔ بدو مرا شکس ا یر اھل

 2 اتوم السما عدرا رک انوا ی یر تی عاام ایک م ولدا
 ۳ اگد ای ین سا یک دناھت الو ال یت ق ےہ یترو کان انس اک اتنا

 نیم گردد م ارض ورک
 (تسا:بخوزنر

 قاین خم 1 | بب

 سیر اہ رن ر که
 س لی ارمنسی رادرمذ کت ماط گر جس ئاےنامال وسیع کنان مت
 تستر - دوری تر کس بم تکاب از مس ل1ہ سم ۂامز سا
 ےس اش لہ یی اھت عدد ادار شو جات سب اطر( لوھ یاہو وسخر دا درسا یا
 لا فل ادرک ):اب بولنا گرل تمہ ےن مشک ا اتم اوہاطع

 ےک ت ام ییا اسکے دہ ہور دت سا اں تمام اندا گو روا ٠ ا ۰
 ل الرش الی کز کراس کی اک ید لا
 ترون ا ج لت راع ہک ر یس دک ی ےک د وپ الد نالی اب
 | بنت ترب کیر کد جس کر اد ببم دا. اگل نم تنویر
 ۔ ےہ ق ناک اہ آد نین ں ہک ادارہ کت نا بس دام
 اغ ےس درک ت ارد ےس بصاص نی مانتا الو رم عی وت یکس ا



۵۸۵ 

 را AL صور نيم ون | بایت | ےہ ان ۱

 تہباطم کد تسهیل گام ےس ماعد ساف نرد
 يسرب ازار يظل تسب ت ایم تیلور 1

 بقا

 تون بام یت رر الفتح
 یونس کبری اسید هی«.
 یی سس نم ان ارس زبون يا
 »نرخ سل اف بر تیر يا
 نف قفل اروم ترم سما نس قضم ازلوم تضح 1 ص زیا ل ۱

 تیره ته منا گل ترنم لاک اردا نارد تر تمم کر نیا
 همگی زت تردا کر الطب تایر یک اروم

 ات فید بیسیم تری یا ی
 روبات. لار ضج ساک 70 او کس لیا میس ج

 گر اں: تف کنید یک د قراس او. نیس تلاش |
 کتی ی ار نا اسم ندا اق ٹل کس نید یت مچ یر اک گن ۱

 ر ۰ لود یار ےک تر اول هک تن سنن اک تیس!

 ۱ نم سی ی یر. یر قلا

 یبا ر الون اباد روپا کے زرد قشر ناشر اپ عآ 1

 - شاذ بیع لام تلف رم سرو غل تن پنا لات“ ںی ب اونو ں یک
 ۹ہ مارک البارمانج ار با

 (صاراسیجف هات کان اقا ادب سلیم یر
 مس



۵۱ 

 یوم لی ن عرصو صا

 رک ریس رطح ب سادس گیم ن وبجد پت ساک
 نیما نان ی الف ےس اط ےس اس ین قدر

 کرنا ص صمیمی ضرمیپس نو موز لاو کت ۳۲۷ شش ایپ
 لس ریل الیاف منا کمک
 تے و راد ت مزا بت 2

 ےک ہ۵ + بصاسصدض] مال باتب اد هک پرو تبسیب راد

 طیف قم عرب لاک سر شک د داڈپ
 رمل سا اد انہ داہنے مد کت ورب صام دلاری ن ہں د
 1 ی ۔یگ لم یی لدا یل رک رک یر

 بتا بز فسفر رنو دانش
 اے 2 ییرلصرت الل گرلاق اض ا )و تزبعیجں یھڑ ب کیل اتي ارب تس رولا

 لیس تکاب کی ابر تردا تاچ لای اوتار رد نیر بکس دل



 ۔ گے رک لم اش
 ر۰٢ ےس ےنالد ہمت واداشا ےک رواہ ہیکل لا ذلو قا ترنم ںازادہا

 ٠ رو ییا وا ےس لاد یوناما لس اظ نوک ۷ اعم
 ۱۳۳۳ شیلزولل دا ےس نوفو ی اس ا الارو

 ےک ئر پید قورا الوم اتتا کررہا ؤ دت تردد ۔یکیلصاح تو فو
 تہ . 7

 سال ثعاص لک ت با الو بصاص تعرطالا بک نفاح ازل تزمع ملز دا

 جج صام اترو بانل تحاصر تار وسا ازالو روی اک قارہگاازوھ۔ تصرف

 روا بعلت ی داف یر بصاص لعبا الروس ساک 0 زن رر

 ید اک لاربع انام ےک ب اہ اود ادو لا ۔ بصاص سرطان ںی اوم کی رای

 ورس دت بامر معا لہ لیبل اخر مک ناطور انو درس

 تاج ی رسم بت ےہ اار کر بامر لیل لوک ےس اتنا

 کارو لا تول اس یتسرکب تر دات )و تستی
 ۱ ا“ 0
 ںی ن رف کاتی ویی

 مرک ادوار ی لف تکزروب ۳ م

 ےک ٠ تابع ےہ
 سبز هوس بس صریح ل ملت لو ر ر ۹

 بش وردی یم اظ سرد بب تر دیک گے یزقتد کو رد

 ورم 2 4 یی ۹3

 را لیلف اند ےس ها مت لوس اي آه تاک سد لا

 سد ی تن دونالد سد اشرا با یراہص

 راس اکو کام بتن وند لپ روا 4 تکست سوم

 4 دوش اسلام ماه



 م

 رج ۱۳۹۸ ردا درب ۱ "لس ترور اس سوم ۱۳۷ اک مل اغ رسد زب

 7 و د سیا.

 7 2 دسیوشن سگ پک ص۵۱ هرم اما تاریخ

 اف میبد تلف ادا تام زلف
 فرا 2م تست یر اس له شمسی سا لطف کج
 ۔ ےہ ل ونشر تو عر ا واک ہي ماعا رک موش

 رویم سوق کر هم
 ضم نس ین الو م ترضحع یورو ور یا مامر داد ښا تریش

 ۔اہر یراب یی ۱ دایک زت اتنا بموں یا سترہ تلخ یک

 ترصبدا گم ورد قاب سو یک رم کیش دراڈعا مانا
 ا 7 یه فجر لا درشت مک اتنا

 پف بن وبسايت رسا
 ی ید موس اع ےس نک اھ ےک است تشیع کیف یش

 تاسف فا تم سگی رت رای ات کا ع
 تارا بسم ام رپ بن ته کریم ام
 ےہ یمن

 ارم الرضاع ایروان شام تی لئ ا افسر

 سجاد ی سکس ياد زاد کس سیلک
 | - ی یر سد تچگ هزم ار

 ج ام نسا مارا الو ترطع.یولصرناکت ع سیر ال تورطم خیلی ۰

 اسد الوم ی بنار شلال یر اسلں اھل ںی ال هم راک



 ۵ھہ۹

 طیف نو نحاماربا ہا امال وم یر نکی سر یم الو یررپط مامانم

 22 منا اسد لفانالوسروا یر ميس يا قیامت ۱

 رۇت لاتر اف
 شو ایعر اکا هر مدال اس ناو اب)

 تہب موم اتنا تیخروا سد رو | تملا 0

 فرات لاک فی انس ن یز ےس دعبل لاو بسم
 ۔ےس(اہا ملک دد ا

 سس 99008008 غا 5اک

 بحاصریس قانمےک قا ارگ ہر ب در ویز ل امت قت وال امن قم عیط 1

 بست شی ۲
 یوبنشید امار نبايد باقی ۔ووراغ اشارو ١

 ایریا گر تعا وپ
 روا ی راسم ددد ورم دم

 اقا کج تا کا 1
 و بدی کسب - نو نیا 9 ا

 سود ۱
 بلیط یز شیدا اس هک متر دا نو ختم ھا

 ۔ےہد تر لع یروئاک ۱
 تافل عسل ا قلع شام -۹

 -۔ بولار اا هدرا ع رش بحال اا یا

 . برا ا زا ترش ما
¢ 



 ھ۰

 زنبور افلام وا فو لات در هر لا تولد 4

 برن رگ رب عمل تيم رخ
 ےک س یونان ترضع ےس ہگوورااکءایلوا ت اما ۔دڑوراءایلوالالاھب ۰

 IIE ا ےب ںیم ۳۵٩ اکرم ۱۳۷ ۹ردا۔اھت بلاک

 ى وہ لاش هرابدد سو بهت دمو مرگ دب

1 
 ربات و ما ہیک ل الد ےک قع بسیط ےس رہ

 1 اکی ےس یک غ اشم سدر داد انسا ل ساس کالو م کوس اع
 ید اتما لیک اد٣ ترص مد ہک ند زی رر

 رو |س اب گبصاص حتمی نوومترطع ۷ (۵ للرشودزرد سی
 هر توزععپس لوس کی لس, کدام الهي رم یر

 هک درگ گز وند دا ان توت ار ئوف نیا
 بعام عرف ی انار ترک تال ایوب فردا ےہ نط عع

 سا ر اشنا یں یم رک اد نا کز نی قلم العےردازصادم

 ۔-ت  ۔ییلہویبع
 هر تاک تی یں نس اپ شیر کد سپر هدایت ۳

 کا ا اب لس بتا ےس وطبع سو یر لب

 حار ات نارصلا مانجو سیب ت یاد رم ںی باد
 ۱ او عطرو ال تسرومم مار ا 2َ

 تش کک ل قے و رز اردا ےس رعد ڑی دداا تکا لک ۳
 ۔ ےہ ور جی ےس روال ب اکی ںی تسد ل ئاد رت ابنا ےک یا



۵۹۱ 

 2افرا ش ال لت رحر ہدرا رداطلاد خار ب نشم نر دالا تا رب
 هرکه یر ل عمان ازتسک دن یرکل این رغول ی اغریسج یدو ےس لو ھا با حی رک تے تک fe و

 ۳۹1# ب ےس مال رو | لرش تتار یدو زاج سک سا
3 1 

 ۔ےہ اوہ اش ےس ادر رم
 منم ساواک الا فدرال رکن نسل اد ترکبلا ما

 ۔ےررروا باوجاک الاسر اہ اش ی یک

ly:تک تا ےس رام یم انک سا۔ںیاد یش اف اص  

 نشا بای ےس کل یوو تجرر ہہ ےک بادصذروا تار وف نا

 بنا /ی دسر قوت
 0 ۰ ےس ٠ أ

 . بل مود دلم اسم تورا 124

 d اتکر ہد اس رت اساتید اسر ےب ے۔ودرا اعم اج الطئ ون ۔ا۸

 ۔ےہا رپ نیں یل
 ت ۷ ہک ۰۰ ٢

 تاک اےس لاد لت اچ سرا یس لاس مولتو داری نر -۹ |
 ۔ےہ اب

  ودر|اتسحل" اضف ھ۶۶۰۶

 ۔ تسنیبابسہ .)
 ےس ترکزب یارک . ۳۲

 را. که تیم ۰۳۳ ۰

Pr)تی اکت اباد کت اپ رشک دع ن ارگ ٹر رم تسع  - 

 هو با ساظ ےس ان عوض کج السا درس.
 , هی افلام رک دار ماہ



2۹۲ 

 - سل علل ادا باب ملا نر ۵
 وورا میل تاک -

 - ین تسالرفطمک یون تم اگر لس 4

 - رش یر س ترف ۰
 - نری دای یک ی دالا ہار
 .و و وطو رشت لات رمکی رنات ترص - ۲

 کیپ عارف یہ ڑوظت رہے باص یخ ترم والم ےک لاس رو بلا

 و لاسر وقف تار رب یر نکا بتنی رج وزوت ک
 7 یعنی ان پر 2 عو رشک ہی نادم نج ںیہ اش س تسار ای زردارچ

 ادا ۰ هزرر ت لار ی ۔ ںی ت ومد ہر ےن م اغ نانا ی
 اما ردم واحاول اب یر لار اب روپ الم لس الا تدوم وژور شب روا
 را متاهل قاسم اپ مس ای یر راز

 ِ 4 4 ك ١ںیم ل اخیر وہالن سم ماہ اہوا۔ناّ نلرضم اتہا۔نامط

 ٠ ری کی رماضو شربت حب ترا وا تبلت ہت

 ۱ کام ارو ا بدا ریپ کیر ارو ا رودرا پردا چله داف

 . سا کپ آت اوضردراردا یر اند نب دئاصت,ں ینا ںیتلی ست بہ سہہ عش

 یراث االیشدا یرثاقت لیمو رر اوالد ایک پک تیوب ساپ

 ۱ ۔ یب تورص رب ت ابف ی و نیموج ںیم ےک تراش یز از اننم یف اں ایما

 ۱ ۱ (رنبربر العراك ۲
 7 ری مک ن انس ۱ رو ا ناتار

 ے نام کے سین دم یر نسیم امی دانہ ہد ول ییا لسی



29۳ 

 کک الموب کت فا اض یک اتسارےنالغکے ا مبدل سلب
 نم تشک انس تک سرک 4 کن لمت رعت رکا

 ےس مانے ۰ لس دال تری تل ایی لک ارکان

 تیم لایک و مو تب یر کیس اسارت
 ترم ا تسر ےک نوید ودار. یکی اکل شش راک لم الخ

 منتسب لو سج. ےک یر شر دا تیر کر کالا وی کت وال

 ے عار ملامت دوا 4 و تن رانیری د ال وصتدا

 نفسم ذی نان ت نم کر اقا ےک ام تدرون
 تاب یم مس حس بید تابار طی واسم
 لنت نیل رای برسم
 لد وسا سیر سو ےسس ی اف رپ یا دکل رف تسلب رک

 یر نبوی تفت نر صیانت
 الوم_ ون ایسوس عیسی تفت این نعم اادوم

 یو لصر اک سر قاغا الوم هلو هاش الو ولو شاه
 ر یوا رالوی متال یک اب ھی دت اال
 هارو 2, افسر ولیم امی وار سیف رضا ہی جمل لب یر طا

 زی ام ہط ےس ںوم اگ یا سرک یون یت بص امرص اں یت فک نلت رس
 سو یوا تیما کن اتتاپ بیدا نورنا رنات تسال ہیر رگ

 یک دق ںیہ تس ابی( لاردا تس یز ےک ند تم سیا نامے مرور هرس

 ہر ون عرب نہ ام رم



 ھ۳

 وال تل ل نک یم و کالا اع یکی ونفخ تسال ترآ

 کا ات اس یم ید دداسی یم ڈک دس مس کیپ کس ا

 لسا شاردا یونی شد فاکس یونان رع ذس لو. بس

 هرکس اسمی الکی تیر < ےہ اب ول وزر ڈر شا

 يا باس ناف ترش نم ا ندوات رک
 . باسلام دکی اکو ایر اکا کک یک سکس
 رک دم خیام انا ضیا قید ات بد
 کر صقل مار ا تا کنج ياد
 هو وو ار یادم ادر ردا ت سری بلشر واک سر ےب یت اڑ

 ام یرص یوم جنب بسی هست اسیر

 نرم تاک بس توس انس کر شا رم تل
 در سنتر. توس دو بم ہن سا لگ
 امرداد رب قسمتی اش سس

 ۱ 1 تبار کن اوکل دین صا یس اےئابولفنا بلق سا ےل سما ۔ یھت ن لاو

 یراق داد کشور ریش دا ید
 ۱ تااپ رار م ارنوب ادا ۔ ےک لک مل نایب سک تا ادداطا

 نت لر متکی وچ رسک واں اس
 تو یر ھ2۰ اف یم نم ارئاف تش ےک را سیساتگرب

 || سس تم ےس تہہ اعود ییا ل ۶ دمے ون ا نس ناتساپ بہہ

 تشان اشک اتال ےک ترت کت رف یک ر الدنس ں وہا
 ن ترمن اندو زم ن تسارع بشل ن اتسپ رغم



 ھ۹

 ےس ( یی اقسام اسکنر
 دود حشری یخ و لک مم ۶ا طظ لو وا نامر شمال ناار

 یز رل 5 دن نیم زوم راوی تکی ر ع رکن لوم

 ام ئو اک الرب ی الو یردمتک وي مو نا امالوم

 لات قلعتور نلف ےس” لدزلیض کیون اتا تس الار کردا یم اتر اطد

 7 یوتر یلدا سوت سدر یں تیپ ایرو را تره
 نیک ہن ہنر کان کلا اکے تاب ایسا ےھت تہ ات اد
 رمی یا رٹ سای ریہ ں اشک لاا اتا گا تم بیان

Uو فا ر ےک یت  OSناطے ساع+رِهاالن تہی رو ر یر اسر خاس ےک نمی ںی: ها ر  

 یک یم یگ دب چکا وت ی اک شپ دولا
 ۱ تر مور کف ایم ۱
 ںئاو ۷ی روتر ہ۷ہفروۂ مانی ماما ےن قر نامور ےس اعادت یس لص
 ۔ ی د لذ ظاقل اب

 ان ترضح بس ید ایل ترافیک ناک شالا 2

 ید اقا الو رطح: نادل طالوت رمح لغ ناص زرہ
 ں ساوا یر نو لد ن ق فما ر تر صع کر نبولد یک اقرار
 ارس ر ہر رش یک کا او یر شر الخ

 بمون اب نر سر و نا. یہ ےہ ےک
 ں دا بتا ستم کن گرا با ی ۰ هر رسک ۰

2 

 باب مع کردند 24

 ربا لیتر ۱ ی رو ترا دبا رسم هم لو هر مٹ 7

 رہاکاے سدد اردا ئ دا
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 گاف باک کالبد د ددوو کد کیم کردین ب رس مکا لع
 سر کس اش اھکر تیمم یھی: تان ای
 کنارہ اص تاما وج قی کت داس یک کامل ب

 ںوڑ نک یم اکمل انا تت سام د تدایقر پ شریک کی ونگ “
 ےہ طا بکا یہ

 تگ ارام ساک ٹیم سڈنی: تالاح یب
 ےک لف یار شالو ی نزا سای ارم امی یو
 ؛ لا سگ اند هنر تکی دي وضع

 ٥ یکد ازار کس ارد تو تیک ملا ترا اب ۲

 + ہم اب ےہ ۂڑاج انک شک
 رض دوخدارآیکن یر ےک تیرگی ان« رس ی

 ۱ ۽ چاک ی رک سم
 8 قہ یر ٹا ےس ےن کے ش وک باک ت الار کد ےک سہیل ی اردا

 رر انلاین رک
 | تینا وس باج بار مت هک عیب رکن ہت
 لی نل رطسال کس ا ری میاد فیس بصیرت نرم

 ]اف تیر روزا پی و ۱۹م ۶ ۔اھھک یل
  nزٹاج ل صف( ت الاوس الی رب سفیر گرند 21270 :

 ےک
 ناتو بم تیک ناسا
 قفس یوی ےک رہ مدرج یھب ںی ماو وہ تسکین وین
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 تخریب کر باس دوو ت الاع یکسر ےس اہ یدکی 3
 رگ یان اط کرک ایست رک رکا ےہ ا سی ایا یہا اےس را

 هرس شکر درد اکہ وا خروس لوب
 جا مار یدک لو یاس سکس کو کونسی
 الو سرد تمر تار رک یگ لم ات مرقر لکیر مات رو ارور ا“

 یی کل دسر ارد ا تلف یر یقه
 یی اطمود ےل ےک زی طوسی ترش ها
 لک فطرت کر سرب دیس وي ننه کم تتسد پي
 ؟ سلف سر ایفا ضمیر ها

 یک ا چشتی اتتاپ یت رات ر ییع ا کر رفا نتف زم
 “زس کیردسم قو د قوی امہ سی دای یک یار کدی ےہ اکر تی
 عرق نمايد ضرب عرض ےن عا:

 هز انا باک دا یف نم یی یک رن قصص نی
 ےس م ی

۹. 

1 

 رکے ادرک متن مش |

 رت اص لکن اب امرا مات« یمن اطر امت کیت« ا
el,7 ابر تاوا بس. قوا سکی وکی گل اس  

 + ےس رغ مرک عامہ طس ادت ا مارک
 ہر رس امار ن ن اط زظ الب رمح فیفا ےک

 سس ےک رخ اط یت ساز ف یاو کلن بص امم عشر یف اللوم * 1



2۹۸ 

 ها یک کس اکیا دفن جیوه
 سد تصلع یکی تف

 ۱ ااغ ی دن ناريس رمح
 دا ٹر ممح قو اگ م بتا تر اکا شام او تنئاعز *

 ؛ںہ جل لب ییہ اتا ھی اتنی و پس تری نت
 لر فیت توس

 او ۸ت تر اب اروا ےس ردا لب نویی سد |

 نشت لپ اسیر شو حب ی 000 ہہو یی شا

 هک وفا تي کن ردا ۔ ےس طی _ازوگب عاص
 الوم ترص رحم نک تغرب یف ل و طرد ارات س هوم ےس نا

 مووی مترو تفت یی ارم ت رفع یر ابریض
 رواہ تاریخ اروا یکایک اش ںی کور یہا اں د اردنا ںی تیب

 گچی

۱ 

 ( یکم وبطوط ںیہ زازا

 ۱ ۔:کں مے وف ےس ما بعحاص بس سز
 راحل اد. امن یر مس نر وصترنب دی لا ا ناز سن اد بیت ۶

eطب ملارد هجا )مه دروا اضن لمر ر وختام سگا  

 1 لع ےس 2 ى راف نوش ١ا و ئے ال در و لادا 2ے ر ی ےس طب

 وا ا برر ی راقات الم وا یرنبوید عت مار م یر ص ی ضرور

 1 SA مات ے رضع نا اھت ف لاق تخ کس شاکر £ اتل خش اراک

 رو اف ور گه رود ن اوط اک اتسکرتہےرویروا۔ایلہ علت سدہ

1 
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 یاس اتکا ياد سے نانویک عی رش نادت | اپ سو اناس بصالون ردع یورک نوال
 قفمان دم رار فال ید رت امی کیر مالم نارمل ہہم العراف ان داد ذرت ین اف تك الخ نیک فرما سیا ےس ور تس | رايج هستی رک یا کس رکن تا نت ک پس لار نیستم ر تی یش لام سارد اص
 ملی تقابل رج یابی برس کبک ۱ برس اد کرک لرب وکادھذ یدولرکن ات ےن یخ ما: 7 ر اس ۱ نس ڑرمخ وذو یوا لرد انالو وا بصاص بیماری را لو یوافتربسمئ لت

 اي کش رہ انب بایاکاکںن اتسکاپ یر طی استیکر همکف
 (روہالِو وں ن-ل|لوصح)

 تمص ام نین ق تف ان لورم 9 ماسال تست
 رسم اله" ترا طلوع ربوده اتتا ایڈروا

 راس پاک ا اد یف راز ت یز ۱۹۳۴ ےک یوف ھما لسی دن نویس
 روا ںیمل نزن وسط 0س 2 رای ا E اڑی ہدف سیاتسک
 ریش کد ساک وسار اکیا دواک ٠ درم ےک ےس 1 مد ابو کتک میکسر یگیل سن نیت سا۔ںیہہ یلص ارور بس ها ید نا 5



 ا

 اگه سالاد بگی تستر رگ سرا
 هک بلکه حیفط رم تراکت س نیا تن

 دیس لر سو اطوار گپ نر
 ماا دانلود ر لیبی فان غانو ستفعل م. ئورن نامل

 نالوم- یریلاناد تورا الوم ۔ یر اتان اولا تساییلاولا لوح. رکنا یس

 رو بیش نوت ناو سا نماشا نوش الغ ال ناک

 لی ۲۳۳ ترسم کتیا دریک یی 277+1
 توم ی رسوو سلاو 6 7 کوس لود ہیلرذ ےک ادرس د ۹

 گم رت قدا السا فست اف ۶ ترشی اند تروورکیرٹلا مے

 ےک تاب انا علا دم یر ہر سصی اک اوس ےک تسلی کے س تالف گرم قم

 ےس ترسم 2 ٤

 و زبون کش
 ینا س وڈ منھم ےک ےن یر شوکں درود نادسم ںیلچر اح ییڑبے نل ےک نم
 را تسر ترک بح اص تایل تط یر سورو | ےن د لوک نم ےک ںویروجت

 اک یک کرک کوک اک نص اظ باک السا

 ین لو یکی شا بس اص ینا سرحد یا داد یتا تبع

 الدم ام تری کب ام یا نا ییز کج او لاک شادی سپر
 | اد سنا و لر دور پرکن یی ب سبوت رک شر یئاتم
 اس الوسردا ۶ نعرع مشورت دف بر مارس ن الخ

 7 رشدی ایما 3 بل سوت تہ ردد تند س ا رکا لا تشک

 ا ےب ےن دعزت انو اووف ےہ ہں لہرا قحر ماع انج
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 IS بش کر ر کپ رزان کد تن

 “2ا بداص عوف قر دا ےہ ےررد تار لد لک e لال تشایلروا ۱

 ۱ نرشتکلا کر ارام اروا ای اکا ں دوم ےک ب اص بیت

 ےس بزا فن ےک ون ر اى ئ تم ایل لب را ار ہے

 ےن کئ سس تا اورا کا کر دست ےگ تم بخت[

 .یدتسلکب نیک کود

 نوین کم فر را رعص یارک

 نگر اکسل گناه نمک کشور ۱٢۷ نجر ٤س ےےکرفم ل اءأ
 هم رس ےک السالم تمہ ہم يا

 ایگ کوفی دو مرکب صمیمی فور شعر ناوم هوش

 مريم نگه سایر ارس ابف کب اب ےس ا( 1ںیم اھ سیم

 ر کس زنا تم تیشرت ید ابی راس ا

INرا رس کس نج ات هد اراک اےس ل دوج  

 بح اص دف اتال شوا ب دای ن ی | شمار بشرب 01

 7 انی دد ا کراب نوا کر ب یو هک اسد کر ایا 1

 7 گا رو رب فیض

 دی“ ال ام سونضوک يه وک وضهپ وا کر "۷

 نوت میم کے
 4 روا ترا رب تو سا چیر غ رع اراق یاس |

 ںیم گان اب تی ار اکا هراس ل نت 9 ےک مج

 سو اي اب افت رعنا

۱ 

 یس سس
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 4 بو بام یو ساب پیک
 : !ارفردا ےگ وم ےس ہری 71 ار سا

 | ہلسیوا ےہ یڑڈ یک نر اتتا ورس
 ۱ بام س ناتوان سل

 ۱ ( اه ۵ مع هدرنص ملاک. )

 ناراہں انروا ںوشو تہ رک اک ےس ایند یداسرعب ےک ا انچ یو

 ریا ۔ ید هکر رک لی لن باس عفت تفصر و است یا

 ی اکے س ہیلع رو لئم الوم اثر کی اردا ی "اطلس تیم

 تزدهر ترک نادر 0 ےدالی 700

 یگ ہن داب را ہل اب ےک سا سابوا۔ یر ووزرآل ری امان ےن

 ۱ تماس کی لا

 ردپای ات امان ون برا کراس"

 ۱ ید سی رک روک لل 0722 7

 | ٦٦( × ہم لات ار

 یت کر مس طب کسر ناتا بم کوس لغت یم

 سا تب EEA بم و تاک و 4

 7 تھک وہ

 دن سرد یک رک الف تفکر نہ 27 دسر

 1 تعا سا ی ما اش اش ےک یس ید »بیا لاک 1 پل رصع

 ام ازل ترش 9 مک کر
 7 سال رر رصد کج ی رب تار ف اِ بصعص مشی قرون م
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 2 تصرف لباس بیام مسلم. صنف تب

 او ملوان سمند نامی هوم عین
 نیس لورو ا قران ماضتما الوب ید اتم س لک انزوم لر

 هد گیتس ادیب کن اتسم اقف رد بہاص پیٹ
 مات: تادف شوملف لب اےک ےن رک 7 گم اساس ریز راب کا
 نرو هرکه لرد ی روشن کر افراد رر: ںی د

 ہک انی ےہ کے یک اب نر ایا دق اففد ےک تعابپ ا افاو

 نیک اسهال گستره ار دسر رم
 ت تک و تک ره
 وکم کن رژ سنتر ایی اناببرتسورواں انسکپ تیر یل مم
 تگ لر صلی دوس دل تو

 اس هک لای لس سیری اتو نکا

 ا "لب ن اینا
 بلاو ےس م السار الم سہی تس یب تیا یوا لہ٤ قفا نادار ع

 ےس تاب هدر لس ی بيت اس اس تست

 ید رپ ددد یک تسد یاس ںی ایت اے رم العدم کی اخس ا مات
 n /9 هضم کس گز اکے الارشچر دا ہر

 نل صد طس یم تاب ایس یک ےس ےن افماکت ایم ین دال ےس د ددا
 ترطعب رضا طالع 24 اس دریو تعض کارت اترو گ

 نامر رتا الو رمح یر صر ابی الو تر بزم عفو

 یاری باس اس( کمان نلرم ردوا سار الترند
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 بس تیام اس بروس سیو زد ل
  4ےن رٹ سوسیس ابا ین صف تیک ید کد س اب

 الف تلف گر شورا سر اف /ےہتتن نوال سارک نو اسوا ےر

 ساب الم تہی یز ےےن بن نو رویم تک یک بسا ابد یوم جے نم

 ہد رک رف وا رک ت ارن یر لشو بنت قرس کن مرد« خنک
 * وہں تامر رھا ںی ادرک سرد یبا تتر سان اا طخ
 ہت و مہر ہم یم ین نوک ین بسم یب یر فی راج
 کاج تمالاعن لا ںی زات سم ن ولو ا شب اش رانا نت مک

 مما تس ابر کمپ ترند رر السا قادوا س تیروزف انا رم !سا

 نباش دار رر شوج رک تشم اکو رسا قم ارکس الا ک
 ر اکیلا ایا ب سردار ظن خرزودو تنگ بست ٹا : ارگ سیم

 کک کرکے در قو نلوکن وفاق یا انک حیوان: انڈارازوتس س ےک بس
OAL سا ےس نیو یلص ار بحب ےس روس نایک ان 

 و کر شرب یک شش خار ہد کک راس ی لے ردات

 یلدا ها چ ېس رک یاد درب کک دا سیہ ابنا تشک کب
 تسرزا) نر اس ارز .

 هنو اتات ایت اظن ئاسا یم کاپ ا تس دا 4

 مب یا تک ات رم السادایع سیب یر ھی کر منو ادا ۔ے
 لن ےن ملن ام داود با هتل ےک زنی اروا ايلا رادرگ

 روا۔ ےڑ رک ایت ےس ےک وک یر اہم السا نوک وف اتسع یکی تیس
 هل وہ کر ہور غاز کن لب سرت سا



 ب۵

 مطب افم ا اظ لٹا ین نت رو ار یابد لیلا. کام ان

 ہیر نیم

 (ء۱۹۷م م۵ روپ د ماسالا تود زور تنضب)

 رک سوف یر بارات لبق فم الو ترش
 تالا رسیور کر نو عل اد ِزاز کن ١کا سکت ٠

 سا ی ارف تبباعددیئان اک سمیر ضد ےہ ںوہنا۔ےت یگرْفاقنم
 و الو ایت کر و مج ن نیل کوتل رار رو ارتس تست ےک ناس

 اطراف بيان سیا بس یکی مک
 و ترم لس یی یک پر 0
 رص لبق فح ضا ناووم عطا لوس ضش وفم خر فل

 ۱ ۔ایلردصم لو دابرف ےس ود یز نانسی لس
 شا لا نصر الو تیارصریز سم نکا عدس ۵

 لوبج ال سس وجتس نهج رب ب سنا لس: ٍءالع تسبب#

 نک ہی اک الخ لس هال کی ھکرد 0
 رک یم و و يعرج ار تلخ انکو اب رک 2

 ےک ےک ےہ وک ےک دعب اک اتدرا ظا تال وروا ی ل تشر کت یی

 بن کی انور طا الوم سلب سا ےکر السا دال ت مرد یکایک نت
 رج اسے ن العا ےک تہب ۶٤ فی ر دوط تفس سرد درسا (تىرارىق

 یسک اوس ےک بائیس ضم ابنا او هی یک لیس لورو
 ۱ , ابد :ٹیووللدرتُت ان تبع امیرس
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 ۱ عنقشم تن ال ورد ٣ی اخ صزظاز دم ن اتر رشم ل
 روي بیک
 ترش هکر تنم ناشر مس ویکی ےہ
 یر ارد نوای کار اذا اوس نم ےھڑب
 بوسه يا هرس لب لی نو ںی
 فول تا فی ندا
 رم تستی واست گپ دل سدس نیما
 لہر لن اد کے نر ےک ےڑٹنوڈےک ا لیئا ذ اوم یے نک
 نه لا ےسرو ؛نالا ویر حت ام ےک ا ۲۷۴۵رہا ےک

 ردا رتول ررر تمرین روس 1
 اس رب هرود ہدالعےک وہنا .نلازرم لو. فرا وکر دات سورمو سم

 یھب ایت اک تک ات یاس اد
 الو سسا فر یگ تصاضر کت یت انس ییز ادا اک هل -

 رمل کی غ انو ردا یس را لر یدښویب عیفشم ارم ناتو ز ل

 غار ےک وس ردا باس فن تر فس یک ین إنہمالع چت ساح وضو یون

 فک ثب ان اک ل وش واک ت زفت نادا ڈس بس ماما
 رضس بیر شیب خابصحاص لہ صا دوست اس ےک انوع فلت الہ ہرود ےک
 1 اھڈرلم ۳۴ ۷ حرا ای وت تے ن ین مح هرس سو تب + 2

 دہ اک العود کرب ا 7 ایربراضتسہےک لان نیلا یم صف سکے

 f اید رن املس یس الع تسریع انت هر ا ےس بسن تک دورہ نس
 ناو سکس اتوکد سکی ر تپ صخ سکے یورو حرفم قف الور



< 

 تدان کت قیم رش یکن انسا ٹلاطسےک کر ربا کس بج
 مالم ن مرم زط لو یف تو بر رش انکن اننسیدا ۱
 ر مس قف الوم یو فاخر الوم ي نلابھرج لو یودن السی

 . بستم ےک ی واف ۱
 رر اعوان یسک ندا یو تال تر لا |

Ls CEL | 
 فقر نم یکم کت ااالو+ یدولد تونم

 - ور یوفافتزجال ین وومرو ایا اپی یر اف انالوم یمن نم *

 رئاق کیس تن سا. شاید باد بس س هوره ۱
 نلت امرت رضع ارگ انت رخ ارب ارد نر سیم ا

 7 مر وار اوھشد ےس ارز صام pres وتو

 ( ٥۲۰ یف ا حی م۲ لغاکر افر مان بت ۱
 رم افت يا ۳9 ابهر سا اقت ایاہنا رت اف تسال کرم | ره راز

 سد کشم بت یش ۱ ا ےس تب یہا تس یس یو ہد برگ تستی اتو انزاکب القا |
 دو بسر اید توی طن ن اط کم کاک ودان ۱
 گرو مدنی سداف راکت رسد تست نت ار `

 را
 ا تم تب ماما کرم ille ااڈازت

 ۱ ع



۸ 

 وا سا هرم نکاتی یبا ریال یک موم ات پاس سا

 کیل ےک ٤ لاد بحرم> ۳۰ سکر لک تے

 71 تره رویا گشت اوہ البا

 یک ترطحے و ےت و تمہ یر تک هر ا

 روا ناسا تایر سارک تف یگ زی یی نادا اتم یر
 کهنه کوس نانسی 7

 لک ترنم ان ان افت هم ااو اسلا تا ایگ الر وا نااار امورو ٹاک

 1 زوم اصوصخ نفرت سیتی ابا کس روح ےیل کک وف |2 راقم
 ت iE ناردا ید اغ تردح کر ات حالا
 ستا باور ردم سا ترد ےس تس ایس و ترطع ےک تد دل کر

 | یب ام ےن ا. ےھ اج اد نب ن ایس يسرا وناس کس نر یار

 نو گل ا سرو ےس ےک یر ری زم ےن یخ یم ای

 لیا. کات رک کیک اس ایک یا رو 7 لفاد

 ترم لی کوسن اف مو اسوترار تب ترضع

 تب سا اوز عا ما ر بس

 | ۔ ےدہن ڈامسددکںس را رم روا دم

 ۱ 7 ساتو م اوت تک سر رم نااار نابم چر کروا ن انو سا

 ۾ مک ناروا یون ات ترض ۳ لات اب لا ہے سر ںاتیک لم ہک کج راوسا

 گو اضر یر رفتم و تک هر ی م۶ ماد گرا افلح

 و ات کنون ےئل ےن لس

 اراک یاس لب لرد ےک کر ودر کا ا تبا



۹ 

 گز ید پسرم ترش دسامبر را

 ب
 ٠ سکس کک نفیس کیت ومد امی ۳

 دتل ہر ہبش ےک گن یکن اردا لاوحا ےرراس ےک ں ونا اسم اوہ ایم یم

 اک انتم ترس اب لک اد هک دف عر فاد کین لط ا

 ایسنا اپ رو عت کد روجر درک ایت لات عن د
 رسالو سم سس ید یدو سا اتسم تسر ےک اوو

 کا بس آف قرن فرد دان جام بش رک یو کک

 رس کت ایکن اتم میت ےل الخ کس ادا تم ےل ےکر مد |

 ؟عسابالرم مس بتن ی رن یکن ید ڈا کی ی تطاس ی السا

 ۰ م نکو يلا عمار
 ۱ رگ مقوا
 بم رس کت و دقت انس ۰

 درد 4 اا درد روا شی اوشا رد ےل کر یم لد ےک پک زن

 ج ا ترون شارو ےھت تارفر في یک اروروک ساروا ےن ےک

 امت س تقاوم پارن اس لدا تسرد نک للام ت قفغ م ےس تست

 پي ین مانی کک تارلان کد ےس بیک سا یت

 3 نرس فہد نرخ بی ات سیب ندا لا

 هس وب ات یس داداش یجب تگ
 ی زیست یکه بن

 ترور تیاس ۱



4 

 ؟ںاہکم ا اکےل و غر باا یم نردد سارک ساک زا
 -۰۴/ 9 "و 0 رن یم

 قیر ا قد کن لا سد سونا سمن بتا اراب ےس روف
 مظن لووحشاو نعم بیر فردا لمع مان اکی نان تعا و طخ کی بابت
 ۰ کب فوت زن ارز ےک رتن یہ ی اس(. اا

 ر اج 1ے ےس ےن یک کارول اک اےس اردا ترام ہد وترا ویس

 ہے امار نوعی لب 7۶ طبع ۓوسروا ۔ےس ین ج نا ود

 تسهیل قفس لس نا مای
 یم کن کرا ےک فیس ےہ فن اع اک اک سمن یا تضحح

 ےک فا لمندا ید تمادج اد ےک ن ایم اکو کن اروا یک د وہں تارا تع

 گنبد یاری سم ما «ل فتا تار اطع سروش اس

 نو میرم اس بقیع هل
 نیسان نا سگ سری ورد
 طی و هو سلام تنگ پا ا کن اسم اتم ایر
 طغ سار ماقن سا گر بکنید ای سست لو
 ناص ےس تدارک وفا ترنعمرج ساز دراج نم یم اشتد ر کل قاری لاک

 یاد »۱9۲۲ لی ۲۳ سا هرس اد سا ڈا ل الا
 - اب ما ترقد ۰ ازت ارد اسرا سب ار ے اا تسر کر ا

 تو شرا ے ارگ بلڈ ل در 2 و ما کرکے ارن ےس کا

 ےن ا وت یاس ال د فرضو مرا ناک رور نہر ید ہتہہاموکت غا ےس
 کر ا کاش کار اعدرواٍِش ار وشیرک جب رک ہرا



 ٦٦ا

 یت ندس عدس اطمار !موا تسدرگرو کن ی الس 7
 ریہ ۔ ےک وہ .
 اک ےس رب ہصالخاک سا اار رب او نس ئو افکت رطح سا ا:

 کتاب ساک سگ سا نا ور وز ممه میو لت لالعو یس ۰
 ےہ سس قمار فنا ج ںوہم ابد تب باکو یار تام درہ رک ہر یتا ا صد رم

 عکس نام ایرنا اجسام نیس سن ۶ یس 1 ثا . ۳ 4 1 4

 مشی ناف ها هک ات یدو یی ارت ار
 فا یراوشا باغ قدرت رخ ید رج بسر نگر
 بمب رک اگه د هنر سوت ن ان وادار
 ےن اوس سل ولت ا کرد فا لکه سد مک قطر

 نادرب رو اگه ته تملک اگر ان ت قد سا عا اں نو
 ح گل ہہ قادصماک اں یف شارا سدس ا

 رنخس اف ر نفور ننن
 ۔اگں ومکر یاس مات دارن ںیم نا وصخ لاو مع ا
 توت( ود سس لوس مو اردا اون ےکو یک ۳
 “إذا اہلولی راقم ترضعپ لضع افنک نارواخ ایک کر

 تر وسیله ل شوک آي کیوان دیو لوس یی
 ر 7 ۳ مکان
 اک نج اوب اکشن رہ ایا ںوہامن نا ناننسسکا زس و ی رجبی:

۱ 8 ۰ ۳ : 1 ۰ 

 تتسم کے هر زا مانکن رک سیمین اجساد هاش
 اج ہدرکوھب؟ یم ںن اف یتاذ دا ںو یگ ات ب :دنغنساخ یش
 ۸ تلددروا سوہلرا رم /مطافنم اکت سوم 7 ار ےک شاو زا



1/۳ 

 1 ایج اتر امطار جک وادع فردوس نکس ام هر

 طلب انا سا وکلے ہیک ما سا تیز رر سورہ اش سام
 ا ےک روپ من کے اکو ظن خم دم ا

 لب رسما میس ی خوب یی شناس
٠ 0 o» 0" 71 0  

 1 و دلم کمر نوت را علا سز ارنا تر روا

 4 بو ند ترصروا تین ےک دا وہ زمان وہ اتم

 ازم بربلک ی لوسدددز مس تم ےک جوب ج رسا کو شمعدان
 اد روا سوگ نخرط رگ درآن ار اه ےس بسر سیا
 ےل تم الا یک دم ان مس مانی متضیفد ون سگ

 تزعع سیا کس بیس سیاست ایس ماتو ایک یاس کر

 ۱ کیر اشک وا

 شی روس ید دیار کن اسم
EEبازار اکا و درو زیا ام  Uiز سرا کلو  

 لا ۔ ںیہ پسار ںدناھاس قو سادج ےہ اید کج الم رب رب اب امم نا

 ا ددا ےل بدسم کن یاسا رتئایع ےک ینا ترتعش اظن سا
 ۱ 1 ر ر

 راد نک ورو اک سد ار اد رگ ےس وو ا( نٹ امر و ھ۱۹٠ رض

 ٢ یکی دوس ا ردت الع سارا بن وب کاهش

 دا سلب ان یوصا سارمب تب فا تالا کنت طع
 رام لا نو تر عصر تسزنعسو اکے س اس

 سوسن سم سردی ےن ایش

 ۔ ںیم یاخود دات
 تمل | ۳ نامان اشک و دا لب حار صال یتا لو ترشح



vif 

 مپ کنم نیو نت بسوی رک ےن
 رک یاب ان اپ فضا نم می
 سلطه ِبیذنن انس سلام کی دوس

 راس )- ےس ےس سٹدافلعرب اینا رشد عمل یزرش ادماجی اپ بسم

 ےہ لکم س قو ہو ایک 7 اک ائ ءنیمسم اۃئاپص سل یہ لا

 00 0 هریک ار درو شر رایدر :

 ترد ناسا یا 4 بی یس ساخت روا سان اےک ب صا

 ید افت م زر بسمد| ازم فسا توبه 7 یوا

 ثو تار پیر بتی دجس ا۔سئاج کس حال گوش اس دوطی مات اد

 دوا تاش یک اکی سا ئی ارس ادب U اسد رر لور سر یارو

 رل اد ے د باج تورو ہال ےس شاما آب تکوا ےس ر تورم

 رم سال رفت ادیت سست ساک اف

 لر درس زا ںاج ناب ع سه اجر
 وسایل سپس لر کنند
 کز اذل ود بشار. یاب حامد نس الو تر عر رص کن انسا

 ےس عسل س دی عصر خمس یم ف تير

 تام سا. اک وار سیا و امدا قرات بارا کسا
 0 ید نات تمص تالا ل هد ےس اات اتوشاوبسس بسر

 ر ۱
 ع اشو اپا سم لود اگر. بسر تسر رسک سا 3

 رضایا دسر رشت شف سا
0 



Ip 

 ناب ای دسر یماسل نام سال سا بدر ن یت
 ۱ ۔ -7 ےہ

 تب ۳ ۰ .
 اراشا ابو ہری ال نتا الورم رام یر ےل و

 1 تک ٹول ت یّقلطورا ترشامخ تالام: تاداگ زم الو وسا ناطے

 ایا ۲ ^ 4 ۶ رام رب 5

 ار اب سیم انت وع اج ل اد ےک لعد وس درر اں کٹ
 ۱ ںی شیء ابد افلف ےک ی واف ت رشوت اب انس بس

 ( ۲۰ ۲زمصس ی تری
 رٹ کیش سی وو ہہ رم رم ۰ 1

 ی السا اتد پادری اکاے راہ *

 ےس لدہجوہ ی کر درد ات ٹاس

 رم صعد شوا بشت زره راحات ب
 4 ہے ۳ ۳ رب 7

 ںی ی داتا بن  ئ ھ٤ لر ر رص ا ےن نیرباکا ےرسیودروا نیر

 ۱ اپ تسلیم تست اي روا
 سد فک لول تنم ےھت یک سمت قم

 ارس سو هم حج
 0 اههسرد] اما هاشدا ن اتسمما فارما: لا از[ یھی قم اک ناروا سا

 اک لادن ارت وز سدا نوت
 لب ر 7 : هم ۲ 7

 | کہ ا ےس بج یک کیک نا شکن بت
 Ges 7 ترارصرطخ ر سالما درنو ملک مرح پول ےئل J بلش ربا

 ۳ 1 ارش طال ۱ جٹ و

 یاب کتیا



 اھ

 تشا دوستم 0 ناشي دددم کس اد امالسا ےس تگ شب

 رک قم لس دن سیدی اتم تک ا
 ی :

 یدو تسمه ست مطب کر
 بلان درسوا ں وہ برلن اسب اسیا ناک ںی گیرا مد
 یاد اف ترا تر ؛تضورفوو اس کسر قرات رح طی

 سیاسزاب/ لر ری سکی ارم قلاب تو ساد یک قالغ اروز يرادادرب

 قید يا ضرر
۳2 

 یوو یدو الا لوم ئون sly ایام یت ا و۵ 4

 1 شرک ین اکر نب ادب 1 ۲ ندا لا تاز نو

 یکے اہ الر ارتقا سرب ہراہود وکر لغم ت نشدسروا تسام برکت

AES۱ ۔اھ رٹ یر وہی تمنا  

 ماس یوم ترد لد هاش نان ت لاری ر ظنا وید نیر بکش فلا
 لر آل سا افسر یوم پرش یاس
 لر گر /ن ات صل ہمالف لال ختم یونان لمت وشال الا گیل ۱

 ی مسلما نست ید لییسممالع وضع نبرد فون

 روس . یریبومپ نما لوس  رصاقالوم- ی دیو حیف رک تو
 را ۰ و یپ

 انالرس یوا هارب قفس لن )اور تعلیم ی امر 3
 رس تضع ل وبس ےس در وا کا ب طی رات الو یم ی ۱



۷" 

 Pin هم تا تفکر ین نیم صد دات یدک

 جس ےک نادیرظەسس لا ہک نا

 نھ 2 ےل سیاہ رم نا یار

 ( دوبار وبطسلد ارج یا ٦

 م ےڑ سم

 رشا
 ےک وای نیا و نر 7 یر ینو ا

 تیا شربها ناوک کیچ شا ےس نی اک

 ۳7 ےارڈ تہایف مد عن اےس یے م هرم رک

 اسد وسط ده اک بات من در صا دنس

 fi هن سلو ننعم جام کیس ملبوس مر جادو ےہ ارن وامن
 رخ :- 1 0-1-0 با خم

 ربا لب

 نور اتهام

 دا




